
ŠTAI KAIP

Liūdnos žinios ateina iš 
Lietuvos. Vyriausybe jau 
šaudo ir paprastus darbinin
kus. Spauda praneša, kad 
Kaune kilęs darbininkų strei
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kas. Policija nušovė vieną
darbininką. Dėlto kilo de
monstracija prieš policijos 
žiaurumą. Tada policija šovė Sveikiname L.R.K.S.A. Jubiliejinį Seinų ir Federacijos Tarybos Suvažiavimą
į minią. Kaune pasidarė di
delis sumišimas. Kai kurie 
laikraščiai sensacingai pra
nešė apie „revoliuęiją Lietu
voje.” žinia, tai daro blogo į- 
spūdžio užsieny. Juo labiau 
blogai veikia į išeiviją. Ir 
mūsų spauda daugiau kritiš
kai į tai turėtų žiūrėti. Dar 
ligi šiol nežinome rinkimų 
rezultatų. Jei jie būtų geri, 
seniai žinotume...

—oi—
Bolševikai su socialistais 

turėjo savo seimus. Neapy
kanta, kova, ardymas, kirši- 
nimas buvo svarbiausi reika
lai, Konstruktyvaus nieko. 
Dabar ateina mūsų seimai. 
Čia pasirodys bendradarbia
vimas, tautinis veikimas, 
katalikiška akcija, ugdymas. 
Visuomenei iš mūsų seimų 
bus nauda, ne gėda. Todėl 
kiekvieno veikėjo, visuome- 
ninko ir kunigo pareiga, kaip 
galint, dalyvauti suvažiavi
muose. Turime reaguoti j 
nelietuvišką veiklą. SLRKA. 
mūsų didžiausia ir svarbiau
sia organizacija yra ir galin
giausia prieš netautinius ele
mentus. Federacija savo rim
tumu ir santykiavimu su 
NCWC įtekminga išeivijoj. 
Galop, ir katalikai žurnalis
tai nepamainomi išeivijai. 
Tad laukiami. Suvažiavimai 
bus Amerikos lietuvių arti
mai sekami.

-o- ’

Išėjo iš spaudos „Studen
tų žodis” paįvairintas Kole
gijos straipsniais ir iliustra
cijomis. šis numeris paves
tas Kolegijos ir jos rekto
riaus kun. dr. J. Navicko 10 
metų sukakčiai minėti. Pasi
rodė ir „Muzikos Žinios.” 
Kartu išėjo ir antrasis leidi
nys „Naujos Muzikos.” Kap. 
J. V. Jurgėla išleido antrąją 
„Tautą.” Leidinys gražus, 
įvairus. Sako, trečias leidi 
nys tuoj pasirodys dėl Kole
gijos dešimtmečio. Jau gavo
me brošiūrą ALRK. Federa
cijos veikimas 1935 metais.” 
Telpa Federacijos 25-to kon
greso referatai, protokolas ir 
raportai.

—o—

Dėl Lietuvos vidujinės pa
dėties buvusieji Lietuvos 
prezidentai — dr. K. Grinius 
ir Al. Stulginskis prez. A. 
Smetonai pareiškė: „esame 
įsitikinę, jog šiuo sunkiuoju 
momentu reikalinga yra visų 
pirma krašto sutaikinimui ir 
nuraminimui nutraukti tai
komas ypatingas priemones 
ūkininkams, grąžinant juos 
į normalų ir produktingą ša
lies darbą, grąžinti visiems 
piliečiams lygias teises, su
daryti plačiųjų visuomenės 
masių pasitikėjimą turinčia 
vyriausybe, išrinkti konsti
tucinę atstovybę ir tokiu bū
du suburti visas šalies kūry
bines pajėgas Lietuvos lai
mei ir gerovei ugdyti, jos 
laisvei ir nepriklausomybei 
stiprinti.”

—-o—
' Federacijos sekretorijatas 

skelbia, kad Waterbury, 
Conn., muz. Aleksio pastan- 
mis susiorganizavo Federa
cijos skyrius. Taipgi prane-

NEPAPKASTAS LEDŲ 
LIETUS

KĖDAINIAI. — Smarki 
audra su perkūnija praėjo 
ruožu tarp Kėdainių ir Dot
nuvos. Ypatingai nukentėjo 
Kėdainių miestas ir jo apy
linkės. Ledai krito kaip stam 
būs miško obuoliai. Kėdai
niuose ir apylinkėje žemė 
buvo nuklota storu ledų 
sluoksniu. Ledai pridarė Kė
dainių pamidorų ir cukrinių 
runkelių augintojams milži
niškų nuostolių. Jau dabar 
konstatuojama, kad pamido
rų plantacijos, kurios čia yra 
didžiausios, mažiau nuken
tėjo ; kitos daržovės ir cukri
nių runkelių plantacijos dar 
daugiau buvo paliestos. Dau
gumoje viskas juoda, sumai
šyta su žeme. Vaisių sodai 
nukentėjo per 30 nuoš.

Be to, išmušta daugybė 
langų, užmušta daug įvairių 
naminių ir laukinių paukš
čių, inspektai visur sukulti, 
prikapota daugybė medžių 
lapų ir net smulkesnių šakų 
ir t. t.

AUSTRIJOS VYRIAUSYBĖ
RENGIASI GRĄŽINTI 

MONARCHIJĄ

PARYŽIUS. — Prancūzų 
laikraštis „Oeuvre” rašo, 
kad Schuschnigas su Musso- 
liniu tarėsi monarchijos grą
žinimo klausimais. Austrų 
vyriausybės nuomone, 99 
nuošimčiai Austrijos gyven
tojų yra monarchistai.

„Oeuvre” taip pat pabrė
žia, kad monarchijos grąži
nimo atveju laimėtų tik Vo
kietija.

Kitas prancūzų laikraštis, 
„Populaire” tvirtina, kad 
tiek už Austrijos anschlusso 
su Vokietija, tiek už monar
chijos grąžinimo slepiasi ka
ras.

VOKIETIJA SLEPIA SAVO 
NUSISTATYMĄ

BERLYNAS. — Prieš ku
rį laiką Anglija pasiuntė Vo
kietijai eilę klausimų, susiju
sių su Europos taika. Vokie
tija vis delsė apsakyti.

Dabar patirta, kad Hitle
ris, po ilgo galvojimo, atsa
kė, kad Anglija su tais klau
simais „įžeidžia” Vokietiją. 
Hitleris sako, kad supainio
ta Europoje politinė būkle 
neleidžia duoti smulkmenin- 
gų ir galutinių atsakymų 
Anglijai.

PATS POPIEŽIUS ATIDA 
RĖ LIETUVOS SKYRIŲ 

SPAUDOS PARODOJE

ROMA. — Jo šventenybė 
Popiežius atidarė ir nuodug
niai apžiūrėjo galutinai į- 
rengtą Lietuvos skyrių spau 
dos parodoje. Jis gyvai do
mėjosi išstatytais ekspona
tais, iškeldamas asmeninius 
atsiminimus ir tėviškai pa- 
girdamas gražų skyriaus į- 
rengimą.

Jo Eksc. vyskupas T. Ma
tulionis yra Lietuvos spau
dos skyriaus vyriausiuoju 
globėju.

HITLERIS APŽIURĖJO
KARO LAIVUS

COPENHAGA, Danija. — 
Hitleris, su admirolu Erich 
von Raeder, slaptai apžiūrė
jo Vokietijos karo laivus 
šiaur. Jutlandijoj, kurie bai
gė manievrus Baltijos jūroj. 
Šis Hitlerio žygis būtų likęs 
paslaptim, jei ne žuvininkai, 
kurie jį matė atvykstant į 
laivą jachta „Grill” ir jūrei 
vių inspekcija.

šama, kad suorganizuota ir 
Connecticut Federacijos ap
skritis. Tai nauja žymi pajė
ga mūsų katalikiškoj šeimoj. 
Sveikiname! Kažin, kada iš 
miego pabus New Jersey vei
kėjai, kada jie supras orga
nizuotumo vertę? *

LENKAI NUBAUDĖ 98
. NACIUS

KATOVICAI, Silezija. — 
Lenkų teismas baigė bylą 
112 Aukštosios Silezijos na
cių už sankalbiavįmą nuo 
Lenkijos atplėšti ir grąžinti 
Vokietijai Sileziją.

98 naciai nuteisti kalėti į- 
vairiems terminams. Iš jų 
3 po 10 metų, o kiti trumpes- 
niems laikams. 14 kaltina
mųjų išteisinta.

Vokietijos spauda šį faktą 
nutyli.

ITALIJA KAŽKAM
RUOŠIASI

NAUJA POLITINĖ 
PARTIJA

WASHINGTON. — Įsteig
ta nauja trečioji politinė na
cionalinė partija vardu 
„Union.” Kongreso atstovas 
William Lenmke (North Da
kotas ūkininkas advokatas) 
išstatė kandidatūrą į prezi
dentus.

Kun. C. E. Coughlin, kal
bėdamas per radijo iš New 
Yorko, pasisakė už naują 
politinę partiją ir jos kandi
datą Williamą Lemkę.

RADO MAMUTO DANTĮ

Didžiule Demonstraciįa

KAS 3 SEKUNDĖS 3 MIRŠ
TA IR 5 GIMSTA

Laikoma, kad pasaulyje y- 
ra du milijardai žmonių. Iš 
jų pusė milijardo Europai 
tenka, milijardas su dešim
čia milijonų — Azijai, ket
virtis milijardo — Amerikai, 
apie 149 milijonų — Afrikai 
ir apie 10 milijonų — Aus
tralijai.

Miršta kasmet pasaulyje 
apie 36 milijonai žmonių ir 
52 milijonai gimsta. Kasdien 
miršta po 100 tūkstančių 
žmonių ir po 145 tūkstančius 
gimsta. Tokiu būdu kas trys 
sekundės 3 žmonės gimsta jr 
5 gimsta.

ANGLIJA TAIKOSI SU 
ITALIJA

ROMA. — Anglija tariasi 
su Italija dėl santykių Vi
duržemio jūroje ir aplinki
niam žemyne. Kariškuose 
sluoksniuose kalbama, kad 
jau prieita susitarimo. Esą, 
Italija pripažinusi Didžio
sios Britanijos karo laivynui 
viršenybę Viduržemio jūroje, 
bet Italija ore turės viršeny
bę.

Žemyno pajėgos Egipte ir 
Libijoj bus apribotos iki 75 
tūkst. karių abiem — Brita
nijai ir Italijai.

Britanija turės teisę įgin
kluoti Kipro salą ir Aleksan
driją, neskaitant Maltos.

IŠRASTAS STRATOSFERI 
NIS SKLANDYTUVAS

MASKVA. — Rusas Gro- 
chovskis sukonstravęs spe
cialų sklandytuvą (bemoto- 
rinį lėktuvą) į stratosferą 
skristi. Sklandytuvas pri
tvirtinamas prie stratostato 
ir turi atsipalaiduoti nuo jo 
20 tūkstančių metrų aukšty
je.

Nelaimės atveju, ypatingo 
mechanizmo pagalba galima 
numesti sparnus, o iš kabi
nos automatiškai prasisklei
džia parašiutas.

LONDONAS. — Prancūzi
jos ir Britanijos užsienių rei 
kalų ministerijose gauta ži
nių, kad birželio 15 d. Mus
solini prie Austrijos, Jugo
slavijos ir Prancūzijos sienų 
sutraukė italų kariuomenę. 
Atsarginiams esą išsiuntinė
ti mobilizacijos lapeliai, ku
riuose nurodyta, į kurias vie 
tas jie turėsią atvykti, jeigu 
būsiąs duotas atitinkamas 
įsakymas.

DARBININKŲ RIAUŠĖS 
KAUNE

KAUNAS. — Birž. 19 d. 
anglų spauda praneša, kad 
šautuvais apsiginklavusi po
licija patruliuoja gatvėse. 
Policija šaudė vakar į norė
jusius kelti demonstracijas 
darbininkus. Sužeistųjų skai 
čius nenustatytas.

Streikuojantieji darbinin
kai mėgino .sukelti demon
stracijas toje vietoje, kur 
užvakar policija nušovė vie
ną darbininką vykstant lai
dotuvių procesijai.

„Naujasis Tilžės Keleivis”) 
praneša, kad netoli Isrutės 
Kraupiškiemyje keli darbi
ninkai, žemę bekasdami, at
rado didelį ir labai gerai iš
laikiusį mamuto dantį. Isru- 
tės krašte tokio senovės gy
vulio dantų niekuomet nebu
vo rasta. Mamuto dantis sve
ria apie pusę centnerio ir tu
ri apie 20.000 metų! Dantis 
padėtas į Isrutės muziejų.

SUDUŽO LAIVAS

GERONA, Ispanija. — Čia 
jūros pakraštyje bangų iš
trenktas į uolas ir sudaužy
tas prancūzų keleivinis gar
laivis EI Kantara. Sužeista 
85 asmenys? >

TŪKSTANČIAI AREŠTUO
TA PALESTINOJE

LONDONAS. — Anglijos 
parlamentui pranešta, kad 
laike paskutinių aštuonių sa
vaičių Palestinoje žuvo 74 
žmonės ir daugiau kaip 600 
sužeisti susirėmimuose. Bu
vo pranešta, kad 2.200 riau
šininkų areštuota.

NAUJA PRIEMONĖ PRIEŠ 
MARĄ

Sov. Rusijos gydytoja Po- 
krovskaja dirbo 5 metus, jieš 
kodama naujos rūšies maro 
bakterijų, kurios būtų žmo
gaus organizmui nepavojin
gos. Jai pavykę sudaryti nau 
jas bakteriofabas (bakterijų 
naikintojas), kuris galima 
naudoti sėkmingam maro li
gos gydymui.

VALSTYBINĖ AMATŲ MO
KYKLA KLAIPĖDOJE

Nuo liepos 1 d. Klaipėdoje 
atidaroma valstybinė amatų 
mokykla. Joje bus metalinin- 
kų, stalių, dailydžių ir teks
tilininkų specialybių kursai.

BILIUS PRIEŠ KOMUNIS
TUS AGITATORIUS

WASHINGTON. — Kon
greso žemesnieji rūmai pra
vedė bilių, kuriuo numato
mas svetimšalių komunistų 
agitatorių deportavimas. Bi- 
lius perduotas senatui.

MIRĖ MAKSIM GORKIJ

MABSKVA. — Birželio 18 
d. mirė garsus rusų rašyto
jas Maksim Gorki j, kurio 
tikroji pavardė buvo Alek- 
siej Maksimovič Pieškov. 
Mirė sulaukęs 68 metų am
žiaus. i

VOKIETIJA PRIEŠ 
PRANCŪZIJĄ

BERLYNAS. — Vokieti
jos diplomatai sako, kad An
glijos derybose su Italija 
Prancūzija norinti tarpinin
kauti. Naciai užtai nori pa
kirsti šias Prancūzijos pa
stangas, o nori tą vaidmenį 
pasiimti patys. Jie sako: 
„Prancūziją yra apnikę rau
donieji gaivalai ir tokia val
stybė negali tarpininkauti 
tarp Anglijos ir Italijos, ku
rios yra laisvos nuo komuni
stų ir neturi jokių radikalų 
frontų, šie frontai gresia 
Europos civilizacijai ir kul
tūrai. Kad to išvengus yra 
geriausias ir tinkamiausias 
dalykas Italijai ir Anglijai 
sueiti vienybėn su Vokietija 
ir su mažesniųjų kelių vals
tybių pagalba sudaryti fron
tą prieš bolševikų pavojų.”

ATVYKS 100 ŠVEDŲ 
AUTOMOBILISTŲ

KAUNAS.— Pavieniai šve
dų automobilistai dažnai at
vyksta į Lietuvą. Šią vasarą 
atvyks apie 100 automobilis
tų ekskursija. „Bergensfor- 
do” laivu jie atplauks iki 
Dancigo, o iš ten 25 savo au
tomobiliais atvažiuos į Lie
tuvą. Lietuvoj jie išbus 4 — 
5 dienas. Švedams bus paro
dytos žymesnės Lietuvos vie 
tos.

Lietuvos žemės ūkio mini
sterijos departamento direk
torius A. Vienožinskis nuo 
birželio 1 d. pasitraukė iš 
pareigų. Jo pareigas eina vi
cedirektorius agr. Mikšionis.

. Taikai išlaikyti, prancūzai 
siūlo naują sankcijų planą,

LIETUVIAI MARŠUOS
GATVĖMIS

Šį antradienį įvykusiam 
Lietuvių Dienos Rengimo Ko 
misijos posėdy j galutinai nu
tarta, kad iš Maspetho Atsi
mainymo V. J. bažnyčios 
žmonės gatvėmis maršuos į 
Klasčiaus parką, lydimi or
kestrų. Maršavimui leidimą 
iš policijos pasirūpins kun. 
P. Lekešis. Parado tvarkda
riais nutarta pakviesti kun. 
Joną Laurinaitį ir Petrą Šla
piką. Taigi šiais metais pir
mu kartu Lietuvių Diena bus 
atžymėta pąradu gatvėmis. 
Ir kitataučiai turės progą 
pamatyti ir pasigėrėti ta de
monstracija.

Du orkestrai
Paradą Maspetho gatvė

mis lydės net 2 orkestrai: tai 
Karalienės Angelų parapijos 
jaunimo orkestras, suside
dantis iš apie 30 muzikantų, 
kuriuos veda kun. J. Laury- 
naitis; antras, tai Apreiški
mo parapijos jaunimo orkes
tras, kuris susideda irgi iš 
apie 30 muzikantų, kuriuos 
veda kun. J. Kartavičius. A- 
bu orkestrai, apie 60 instru
mentų, bus uniformuoti. Tai 
sudarys puikų'- įspūdį! Tik 
pagalvokime — 60 lietuviškų 
uniformuotų jaunuolių bus 
parado priešakyj! Ir kasgi 
nenorės maršuoti tame para
de. Taigi visi susirinkite į iš
kilmingas pamaldas Maspe
tho bažnyčion, iš kur po to 
bus paradas.

Dalyvauja mokykla
Apreiškimo parapijos kle

bonas kun. Norbertas Pakal
nis pranešė, kad jo parapijos 
mokykla su džiaugsmu pri
ėmė pakvietimą ir pasižadė
jo dalyvauti Lietuvių Dienoj. 
Jau dabar sesutės mokytojos 
ir muz. J. Jankus su ponia 
lavina vaikučius.

Atsiųskite savo vaikus
Šį trečiadienį, liepos 1 d. 

įvyks bendra mokyklos vai
kučių praktika Klasčiaus 
parke, Maspethe. Motinos, 
kurių vaikai eina į viešąsias 
mokyklas ir neturi progos 
išmokti lietuviškų dainelių 
bei žaidimų — atsiųskite lie-, 
pos 1 d. juos į Klasčiaus par
ką, čia juos pamokysime dai
nelių, žaidimų. Argi nemalo
nu būtų matyti savo vaikutį 
su šimtais kitų lietuvių vai
kais gražiai žaidžiant Lietu
vių Dienoj?

Kas valandą naujas dalykas
Lietuvių Dienos programa 

taip sutvarkyta, kad kas va
landa bus naujas dalykas, 
viens už ‘kitą įdomesnis. 
Taip, 3 valandą bus vaikų 
kontestai, 4 vai. — Apreiški
mo parapijos mokyklos vai
kučių programa, 5 vai. — 
Karai. Angelų ir Apreiškimo 
parapijų jaunimo orkestrų 
koncertas. Karai. Angelų pa
rapijos jaunimo orkestras, a- 
pie 30 instrumentų, moka at
likti ir kariškus „maniev

rus,” griežiant maršus. To 
orkestro vadas kun. Laury- 
naitis pats tarnavęs kariuo
menėj, karo metu buvęs net 
Prancūzijoj, moka kariškų 
pratimų, užtai ir savo or
kestrą puikiai išmokė. Jis 
pasirodys Lietuvių Dienoj — 
Šeštą valandą bus parapiji
nių chorų dainų programa. 
Čia dalyvauja muz. Pr. Dul
kės (Karai. Angelų parapi-* 
jos) choras, muz. J. Jankaus 
(Apreiškimo parap.) choras 
ir muz. J. Tamošaičio (Mas
petho Atsimainymo parap.) 
choras. Prieš jų progra
mą kalbės Amerikos Prof, ir 
Studentų Sąjungos centro 
pirm. p. J. Morkūnas, iš Ro
chester, N. Y.

Linksminkis ir klausyk
Visa programa bus galima 

matyti arba girdėti nuo sta
lų, kurių parke yra daugybė. 
Susėdus prie stalų su val
giais, gėrimais ir šeimomis 
bei pažįstamais, viskas bus 
girdėt, nes salėj ir parke 
bus įtaisyti garsiakalbiai ir 
kuri programa bus salėj — 
girdėsis parke. Kita progra
ma bus atliekama parke ant 
specialios platformos.

Visi ir visos ruoškitės da
lyvauti Lietuvių Dienoj — 
liepos 4 d. — Klasčiaus par
ke. Ten pasimatysite su tūk
stančiais lietuvių!

DEMOKRATŲ VADAI 
PRIEŠ AL SMITHĄ .

PHILADELPHIA. — De
mokratų partijos nacionali- 
nin suvažiaviman atvykę va
dai atvirai neigia paskelbtą 
suvažiavimo dalyviams Al 
Smitho ir kitų keturių žy
miųjų demokratų bendrą at
sišaukimą ir įspėjimą, kad 
jie nenominuotų kandidatu 
prezidento Roosevelta.

Didelė dauguma delegatų 
yra įgalioti remti prezideiito 
Roosevelto kandidatūrą. Nie 
kas neabejoja, kad suvažia
vimas jį ir nominuos.

Šiomis dienomis iškilusi 
trečioji politinė partija ne
mažai rūpesčio kelia demo
kratams. Užtai jų suvažiavi
mas turės pasirinkti viduri
nį kelią tarp respublikonų ir 
unijonistų, kad laimėjus gy
ventojų pasitikėjimą.

NUSKENDO 12 VAIKŲ

MARION, Me. — Gardner 
ežere vaikų pikniko metu ap
virto motorinė valtis su vai
kais. 12 vaikų nuskendo, o 3 
išgelbėta.

NAUJAS ŠVEDIJOS 
KABINETAS

STOCKHOLMAS. — Vals
tiečių partijos vadas A. Pers
son sudarė Švedijos ministe- 
rių kabinetą. *

Anglai, japonai ir rusai 
priešingi turkų planams ap
ginkluoti Dardanelus.

Ispanų geležinkelio katas
trofoje žuvo 13 žmonių.
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Gastoi 

džiulę te 
rankos ir

kiek galima greičiau sumo
kėti. Iš anksto tariame ačiū.

ALRK. Federacijos Sekr.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, Hl.

mūsų 
mūsų 
išsta-

30 metų jubiliejus
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Raštus ir žinias ’’Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpintd raštai korespon- Šiemet jai Sueina 30 metų 
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprfsiunčiama pašto ženklų.

* KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.
nuo įsisteigimo.

Federacija suorganizuota
1906 metais. Jos tikslas buvo j Lietuvos ministerių kabi- 
ir tebėra — vienyti Ameri- neįas priėmė karinės prievo- 

Šią savaitę prasideda visa eilė katalikiškų žymiausių or-1 kos lietuvius katalikiškai ir jgg įstatymą, kurį paskelbus 
ganizacijų suvažiavimai Chicago, Ill. Tai ALRK Susivieni-1 tautiškai akcijai. Per trisde- nustos veikęs ligšiolinis įsta- 
jimo jubiliejinis seimas, Kat. Tarybos suvaziayimas irlsimts metų Federacija daug fymag Įstatyme pasakyta, 
Amerikos Lietuvių Žurnalistų Sąjungos konferencija. Vi-j nusipelnė Bažnyčiai ir tau-1 Lietuvos nepriklansomy- 
si tie susirinkimai svarbūs, reikšmingi išeivijos gyvenime. I tai. bes jr žemių neliečiamybės
Apie juos bent trumpai reiktų šia proga prasitarti. I Šios vyriausios mūsų or- gynimas yra visų Lietuvos

Viena is seniausių didžiausių ir, sakysim, reikšmingiau-1 ganizacijos jubiliejus iskil- pjimcjy jp lietuvių aukščiau
sių, išeivijos organizacijų yra tai Susivienijimas Lietuvių I mingai bus minimas Chica- sias tikslas ir garbingiausia
Kat. Amerikoj, kurio Auksinis Jubiliejinis Seimas įvyk-lgoj, birželio 30 ir liepos ^[pareiga. Kiekvienas Lietuvos 
sta birželio 29 — liepos 2 dienomis, šis jubiliejinis seimas dienomis, kuomet įvyks A- pHietis_ vyras turi pats at
rodo, kad jau beveik prieš pusamžį turėjome išeivijoj pijo- merikos Lietuvių (Federaci-hįkti karinę prievolę tarnau- 
nierių, kurie suprato lietuviškos organizacijos reikšmę iri jos) Tarybos svarbusis su- Lamas kariuomenėje ir bū

damas atsargoje ar apsaugo- 
Apskričiai ir skyriai ture- je Kar0 metu ReSpublikos

sugebėjo lietuvius suburti į milžinišką pašalpinę organiza- važiavimas, 
ciją, kuri pergyveno visokias reformas, grupavimąsį, išsi-l
laikė per epidemijas ir sunkmečius ir šiandien tvirtais, tų pradėti planuoti, kad Fe-I į»rezįdentas gali leisti tarnau 
drąsiais žingsniais eina išeivijos gyvenimo priešakyj, iškė- deracijos jubiliejų tinkamai L kariuomenėje ir ne Lietu- 
lusi tautiškai katalikišką vėliavą. Kiek Susivienijimas yra paminėti savo kolonijose. vog piliečiams. Taip pat karo 
sušelpęs lietuviškų šeimų, našlių ir našlaičių, kiek jis nu- Tam geriausias laikas po va- metu nerikiuotės pareigoms 

i veikęs išeivijos konsolidavimo darbe — tiesiog sunku ir paros atostogų — rudenį. eįti krašto apsaugos ministe- 
įvertinti. Susivienijimas yra milžiniškas ir nepamaino- Ta proga pranešame, kad Lį0 nUstatyta tvarka į ka
rnas veiksnys mūs gyvenime. Sveikinant Jubiliejinį Kata- Federacijos Tarybos šuva- rjuonienę gali būti imamos ir 
likų Susivienijimo Seimą, galime dar pasidžiaugti ir dėlto, žiavimo metu gerb. kun. Ka- moferyS _ saVanorės. Ven- 
kad jis yra pastatytas ant tvirtų katalikiškų pamatų; tas zimieras Urbonavičius ir dr. • karinės prievolės ir už 
apsaugo jį nuo kraštutinio liberališko elemento ir kartu Juozas Leimonas skaitys L- Įejsmo nubausti laikomi 
nuo visokių bereikalingų vaidų, užsivarinėjimų, šmeižtų. I reikšmingus, referatus aktu- 
Garbė ir padėka tiems Susivienijimo mecenatams, kurie aliais katalikiškojo ir tautiš- 
pasirūpino mūsų Susivienijimui padėti tvirtą pamatą. Svei- kojo veikimo klausimais, 
kindami šį Penkiasdešimtą Jubiliejinį SJjRK. Amerikoj Sei- Moterų metraštis 
mą, linkime jam išnešti daug naudingų ir konstruktyvių ALRK. Kederacija kasmet 
nutarimų, kad jie prisidėtų prie mūs brangios organizaci- išleidžia metraštį apie savo 
jos stiprėjimo, tobulėjimo ir plėtimosi. , veikimą. Tokią knygą išleido

-----------  ir šiemet. Ją pavadino: „A.L.
Federacijos Tarybos Suvažiavimas R.K. Federacijos veikimas j

Tomis pat birželio 29 — liepos 2 dienomis įvyksta ir Kad 1935 metais.” Knygoje įdėta 
talikų Federacijos Tarybos suvažiavimas. Į jį susirinks iš- Federacijos 25 kongreso re- 
eivijos vadai. Atsižvelgiant į laiko momento rimtumą, Ta- feratai, raportai, rezoliucijos 
rybai teks svarstyti ir išspręsti daug svarbių reikalų, lie-1 ir protokolas, 
čiančių šiapus ir anapus Atlanto gyvenančių lietuvių tau
tos klausimų.

Amerikos lietuviai katalikai dirbo ir dirba konstruktyvų 
darbą. Jiems nerūpi kelti barnius, tuščius ginčus, berei
kalingus užsipuolimus. Jie išstatė čia, Amerikoj, bažny
čias, sales, mokyklas, kame palaikoma lietuvių tautiškumas 
ir dora, sulaikomi jie nuo svetimos įtakos. Atėjus momen
tui, kada pasirodė galimybė atversti karsto antvožą nuo 
Lietuvos nepriklausomybės kapo, jie visu atsidavimu ėmėsi 
to darbo, kas doleriu, kas žodžiu ir veikimu; daugelis jų 
pamiršo ir save ir savo šeimas. — Šiandien, kada iš Lietu
vos ateina Jiūdnų žinių, kada ten patys lietuviai pavergė 
lietuvius, Amerikos liet, katalikai irgi negali dėlto tylėti. 
Jie, tačiau, nerėkia viešai, nešaukia specialių kongresų, nes 
nenori pakenkti Lietuvos vardui užsienyj. Tačiau reikia 
manyti, kad Lietuvos nenormali vidaus padėtis, konfiska- pirm. A. Aleksis, šart. Adelė 
vimas visos spaudos, ūkininkų ir darbininkų šaudymas bus Liutkiūtė, ižd. Juozas Kups- 
tarp klausimų, kuriuos svarstys Federacijos Taryba. Ly- tas. Prie skyriaus prisidėjo 
giai Taryba turės jieškoti kelių ir išeivijos jaunimo organi- daug draugijų. Anot pirmi- 
zavimui, savo mokyklų ir spaudos stiprinimui. Taigi šis ninko pranešimo, skyrius pui 
Tarybos suvažiavimas yra svarbus ir reikšmingas. kiai veikia. Tai būsiąs Wa- 

-----------  terburio lietuvių katalikų 
Žurnalistų Konferencija „parlamentas.”

Spauda buvo, yra ir bus viena iš reikšmingiausių, svar- Connecticut Federacijos 
biausių.gyvenimo veiksnių. Ji, kaip bažnyčia ir mokykla,ĮvaWM sudaro: Dvasios Va- 
auklėja visuomenę, nustato jos opiniją įvairiais klausimais. ^as kun. J. Ambotas, 
Yra sakoma, kad kokia šiandien jaunuomenė, tokia ryt vi- |Har^ord, Conn., pirminin- 
suomenė. šiuo posakiu yra įvertinama didelė mokyklos kas A. Aleksis, Waterbury, 
reikšmė gyvenime. Mes jos neneigiame. Bet pasakysime, Conn., vicepirm. Pijus Poška 
kad spauda yra tuo svarbi, ir gal svarbiausia už visas kitas r® New Britain, Conn., sekr. 
visuomenės auklėtojas tuo, kad ji kalba į suaugusį žmogų, Ponas Mančiūnas iš Hart- 
lygiai kaip į jaunuolį, ji skaitoma mokslinčiaus ir prasčio- iždininkas Antanas Mi
ko, dažnai įvairaus išsitikinimo ir politinio nusistatymo as- ^^nats\ 
menų. Dėlto spauda gali padaryt daugiau nei kas kitas. Reikia nuoširdžiai pasvei- 
— Tos spaudos priešakyj stovi redaktoriai, leidėjai ir arti-1 kinti Connecticut lietuvius 
miausi jos bendradarbiai. Jiems tenka kalbėti per tą spau
dą į mases ir nustatyti jų nuomonę. — Tiesa, negausi ir ne- 
perstipriausia yra mūsų spauda Amerikoj. Tačiau atimk 
ją ir pamatysi, koks chaosas užvirs lietuvių išeivijoj. Tik 
dėlto, kad nepakankamai turime gerų rašytojų, nepakanka
mai savų laikraščių, — šiandien skundžiamės ir skaitytojų 
stoka. Neturėjome pakankamai spaudos praeityj, kuri bū
tų skatinus ir kalte kalus reikalą mūsų jaunimui nepamirš
ti savo tėvų kalbos, todėl šiandien visų laikraščių tiražas 
puola. Tačiau dar nevėlu; dar reikia ir yra galimybė ap
svarstyti jaunimo bei spaudos reikalus ir padaryti atitin
kamus pataisus, kad laikas imtų veikti mūsų naudai. Šia
me Amerikos Žurnalistų S-gos suvažiavime dalyvaus žy
miausios ir daug patyrimo turinčios plunksnos jėgos, ku
rios tikrai yra autoritetingos ir galės sudaryt planus, kaip

nybos pareigų. Vyrai nepa
imti į tikrąją karo tarnybą 
arba iš jos paleisti neištar
navus nustatyto laiko, turi 
15 metų mokėti karo mokes
čius. Karo mokesčių didumą 
ir mokėjimo tvarką nustato 
ministerių kabinetas.

Katalikai vyrai, nebūkite 
, nerangūs, saugokitės, kad 
jus neįtartų savo katalikiš
kų principų negynimu arba 
prieš „šio momento” stipres
nius bailumu, nekreipkite dė 
mesio į pašaipos balsus; idė
jos žmonės yra visados šiau- 
dadūšių — beidėjinių ele
mentų pašiepiami. Mes kata
likai turime didžiuotis savo 
tikėjimu, savo dorove, savo 
nepalaužiamais katalikiškais 
principais, kuriais mes nori
me sutvarkyti dabartinį sui
rusi gyvenimą ir nugalėti 
šių laikų moralinę krizę. Tat, 
katalikai vyrai, į savo sąjun
gą, į aktyvų katalikišką dar
bą, to reikalauja iš 
Dievas, Bažnyčia ir 
katalikiška, pavojams 
tyta, tėvynė Lietuva.

Milda

Studentų ir Profesijonalij 
Sąjungos seime, kuris įvyks 
š. m. liepos 7 ir 8 d.d. (ant 
radienį ir trečiadienį), Mį 
rianapolis College, Thoią 
son, Conn., Sąjungos Centii 
pirm. Jonas C. Morkūnas su. 
tiko parodyti asmeniškai nu. 
trauktus krutamuosius pa. 
veikslus („movies”) progra
mos dalyje.

Bus rodoma paveikslai - 
„Amerikos Liet. Kat. Stud, ir 
Prof. Sąjungos” seimai ir da
lyviai nuo 1932 iki 1935 m.;
iš Amerikos lietuvių veikimo 
įvairiose kolonijose Naujoje 
Anglijoje, New Yorke, ir 1.1. 
Taipgi pernai įvykusios Stu
dentų ir Profesijonalų Sąjun- 

1 gos pirmosios suruoštos eks
kursijos į Lietuvą, kuri buvo 
nutraukta. Bus rodoma įvai
rios įdomios vietos iš kelio
nės ir Lietuvos; svečiuose 
pas Lietuvos buv. preziden
tą p. Antaną Stulginską; at
eitininkų 25 metų jubilieji
nis kongresas Telšiuose; sve
čiuose pas Lietuvos prezi
dentą p. Antaną Smetoną; 
svečiuose pas. Amerikos kon
sulą Kaune; gražiosios Lie
tuvos vasarvietės prie Balti
jos jūros (Nida, Juodkrantė, 
Palanga, ir kt.); Nemuno

Amerikos Lietfly 
mano dešimties mt 
Sukakties proga ga 
kiniiDlįEsugiBai 
gijosir savo (XL 

proga atsiuntė sa\ 
ras gyvybės vaisti 
džiai ir padrąsink 
tamubei pasisuko. 

Visų pirma reišl 
prieteliui ir Globė 
Pranciškui Bučiui 
mede buvo mano 
ufrimojirnų sum 
Telšių vyskupui J 

Kartu labai uu 
Atstovams - Jo 
riui Jungtinėse 
kiui ir poniai, t 
kų; gerb. ponui 
kretoriui dr. Mi 
einančiam Genei 
York, N. Y; ir į 
picini, Draugijos 

Nepaprastai u 
nuolijos Vadovų 
Amerikos TT. M 
Jakaičiui; Lieto 
nui Petrauskui;

IŠ VILNIAUS KRAŠTO
— Vilniaus spauda prane

ša, kad Vilniaus-Trakų ap
skrities Storastos įsakymu 
ištremta 3 metams už 30 ki
lometrų nuo administracinės 
linijos „Ryto” skaityklos 
vedėja šarkiškių kaime (Vai 
kinyko valse.) Monika Kildi- 
šytė. Taip pat ištremtas Pa- 
merkio kaimo gyventojas 
Vaclovas Biekša.

— Vilniaus miesto įsaky
mu, buvo konfiskuotas gudų 
aikraščio „Bielaruskaja Kry 

nica” 23 nr. už vedamąjį 
straipsnį.

— Vilniaus laikraščiai ra
šo, kad dėl Grybašėje (Varė
nos valse.) užrašytos lietuvių _ ,
„Ryto” skaityklos vietos gy- A Svarbuspranesnnas 
ventojai nusiuntė Lenkijos ^nkos Lietuvių Katah- 
respublikos prezidentui praJ M Studentų ir Profesijonalų 
žymų, kad vėl leistų veikti Sąjungos Centro Valdyba 
jų skaityklai. Neseniai šios praneša, kad Studen- 
skaityklos buvusi vedėja V. K ir Profesijonalų seimas į- 
Jasiulytė - Valentukevičienė| v^ks, beP°sJ® ■^■ar’a‘
gavo Kaniavos policijos pra
nešimą raštu, kad ji atvyktų 
į policiją, kaip kaltinama dėl 
„savo skaityklos.” Ji buvo iš- |serb- Lietuvos pavasarinin- 
tardyta ir surašyti du proto- kai svečiai — dr. J. Leimo-. .

garbės netekusiais piliečiais kolai, kad neva nelegaliai mo nas ir adv; J. Laučka, kurieĮJ6/ K unas apyiinKes, 
ir negali eiti valstybės, savi- kanti vaikus ir veikianti ka- ^iP Pat laikys paskaitas sei- 
valdybės ir visuomenės tar- zimieriečių skyriuje. |m0 dalyviams.

Visi Amerikos lietuviai 
katalikai, dvasios vadai, pro-| 
fesijonalai, visuomenės va- 

tauta, taip ir Bažnyčios ko-lda*’ aiumnab studentai vi- 
votojų eilėse jau neužtenka sose Amerikos lietuvių kolo- 
Popiežiaus, vyskupų ir kuni- nij°se> kurie susirūpinę mū< 
gų, o reikalingi visi katali- lSŲ tautos ateitimi, nuošir- 
kai. Katalikų Akcijoje turi kviečiai dalyvauti šia 
dalyvauti visi, o pirmose ei- me iškilmingame lietuvių ka
lėse į frontą turi eiti katali- šviesuomenės šuva, 
kai vyrai. žiavime. .

Pasaulis organizuojasi; be visos studentų ir alumnų 
organizacijos neįmanomas kuopos privalo atsiųsti į sei-; 
šiandien platesnis, patvares- kuo didžiausį skaičių sa- 
nis ir sėkmingesnis darbas. v0 įgaliotų delegatų, studen- 
Visiems žinoma, kaip orga-tll> Profesijonalų ir rėmėjų 
nizuojasi du didžiausi Kata- nariU- Kiekviena kuopa siun-i 
likų Bažnyčios ir mūsų tėvy-1 eia P° vieną delegatą nuo 
hės priešai: komunistai ir 
hitlerininkai. Prieš organi
zuotą jėgą galima tik pasta
tyti organizuotą apsaugą, o 
toje apsaugoje pirmas vietas 
turi užimti vyrai.

Kas iš to, kad bažnyčiose 
daug matoma skarelių ir 
moteriškų skrybėlių, o maža I kuopos privalo atsiųsti savo 
vyrų, ir tie patys vyrai neor- įvairius sumanymus, rezoliu- 
ganizuoti, neįsąmoninti, daž- ci j as, konstitucijos pataisas 
nai tradicijos ar įpročio ve ir t. t. kuo anksčiausia raštu 
darni atsilanko pamaldose, prieš seimą — Convention 
Šiandien, kada gresia Dažny- Committee, Marianapolis 
čiai ir katalikybei pavojus, | College, Thompson, Conn, 
reikalingos suburtos, išmok
slintos, disciplinuotos kovo
tojų eilės, o tas eiles turi su
daryti katalikai vyrai.

Šiandien kiekvieno sąmo
ningo, susipratusio kataliko 
vyro yra pareiga ne tik lan
kyti bažnyčią, keletą kartų į 
metus eiti sakramentų, bet 
viešai, aktyviai dirbti Kata
likų Akcijoje, dalyvauti ka
talikų susirinkimuose, kon
gresuose, būti aktyviu darbi
ninku katalikiškuose sąjū
džiuose, o pirmiausia pri 
klausyti prie Lietuvių Kata 
likų Vyrų Sąjungos.

Jei didžiuojamės savo ka
riuomene, jos tėvynės meile 
ir pasiryžimu ją ginti nuo 
priešų iki paskutinio kraujo 
lašo, juo labiau susipratę 
katalikai vyrai turi pasi
švęsti organizuotai ginti sa
vo tikybą, nuo kurios pri
klauso jų pačių ir jų šeimų 
amžinatvė.

Kristus įkūrė savo Bažny
čią žmonių sieloms išganyti. 
Sielų išganymas priklauso 
nuo pačių žmonių. Anot šv. 
Augustino, žmogų sutverti 
gali Dievas be žmogaus suti- 

I Kas būtų knygos negavęs I k™°’ be žmOgaUS
ir kas šiaip jau norėtų ją įsi- va los nega L 
gyti, prisiųskite adresą ir Viena iš pagrindinių amži- 
trijų centų pašto ženklą, se- nosios laimės įgijimo sąlygų 
kretorijatas maloniai jums yra katalikiškosios pasaulė- 
ją pasiųs. ' žiūros tikėjimas. Bet viena
Naujas apskritys ir skyrius ideologija bei pasaulėžiūra ir 

Žinomo veikėjo kompozi-net vieno paskiro žmogaus 
toriaus A. Aleksio rūpesčiu katalikiškas gyvenimas ak- 
suorganizuotas Federacijos |tyvios katalikybės nesudaro, 
skyrius Waterbury, Conn, ir 
Connecticut apskritys.

Waterburio (22) skyriaus 
valdyba sudaro: Dvasios Va
das — kun. J. Valantiejus,

[Lietuvos pavergtoji sostinė 
| Vilnius ir apylinkės, ir kt.

Daugelis asmenų gali pa
matyti save šiuose kruta
nčiose paveiksluose ir tiki- 

Jmės, kad jie ras progos at
vykti į Studentų ir Profesi- 

Įjonalų Sąjungos seimą.
Visi yra nuoširdžiai kvie

čiami atvykti į šį seimą.
Daugiau informacijų ir 

smulkmenų rasite šio laikra
ščio numeriuose arba kreip
kitės į: Convention Commit
tee, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Centro Valdyba.

katalikus, supratusius kata
likų vienybės reikšmę ir su
siburtus po Federacijos vė
liava.

Kai kurios organizacijos ir 
visa eilė draugijų dar neuž
mokėjo savo duoklių į Fede
racijos centrą už šiuos me
tus. Centro Valdyba nuošir
džiai prašo tuos mokesčius,

Kristaus Bažnyčia — tai 
organizuota bendruomenė. 
Kristus parinko apaštalus ir 
mokinius, jiems davė vadą 
šv. Petrą ir įsakė eiti į visas 
pasaulio šalis Evangeliją 
skelbti. Tam sunkiam ir at
sakingam darbui Išganyto
jas parinko vyrus. Nors la
bai mylėjo ir labai artimos 
buvo Kristui Jo Motina šv. 
Panelė Marija ir Jos aplinkos 
šventos moterys, joms spe
cialios aktyvios viešos misi
jos Kristus nepaskyrė, mo
terys turėjo kitu būdu ir ki
tose srityse Evangeliją skelb 
ti. Į karo frontą, į apkasus 
yra siunčiami vyrai — ka
riai, jie stipresni, patvares
ni, lengviau atlaiko priešo 
atakas ir patys eina į ant
puolį.

Kristaus Bažnyčiai nuo 
pat įsikūrimo nestigo priešų; 
Ji yra nuolat puolama ir ata
kuojama; Jai reikalingi vy
rai — karžygiai, šiandien 
vienas elitas ar parinktieji 
nedaug tegali ką padaryti, 
šiandien visose gyvenimo 
srityse turi dalyvauti visa 
visuomenė. Kaip šiandieni
niame kare dalyvauja ne tik 
kvalifikuoti kariai, bet visa

kiekvienų penkių pilnai užsi-t 
mokėjusių kuopos narių. De
legatų įgaliojimai privalo tu
rėti šiuos parašus: Dvasios 
vado, pirmininko ir raštinin
ko. Šie delegatai turi teisę 
balsuoti.

Visos studentų ir alumnų

tą spaudą, tą mūsų moralinės gyvybės palaikytoją sustip
rinti. Šia proga ir pačiai Žurnalistų Sąjungai linkime atsi
stoti ant tvirtų kojų, kad jos buvimą justų visa Išeivija ir 
Lietuva. V.

Visos kuopos privalėtų 
kuo greičiausiai atsilyginti 
prieš seimą su savo Centro 
nario mokesčiais ($1.00 stu
dentams ir $2.00 profesijo- 
nalams). Pinigus siųskite 
Centro iždininkui — Mr. Pe
ter Barzilauskas, 8071 — 87 
Rd., Woodhaven, N. Y. Siun
čiant pinigus, būtinai pažy
mėkite, kas, kiek, už ką ir už 
kuriuos narius siunčiama.

Visų kuopos narių vardus 
ir pavardes ir adresus kuo 
anksčiausia prisiųskite Cen
tro finansų sekretoriui — 
Mr. Peter Parolis, 51 Arling
ton St., Worcester, Mass.
Seimo delegatų aprūpinimas

Visi delegatai, atvykdami 
įsiregistruoja ir užsimoka — 
studentams $3.00, profesijo- 
nalams $4.00, už ką kiekvie
nam delegatui ir svečiui bus 
suteikta per dvi dienas nak
vynė, valgis, tikietai į visas- 
pramogas ir 1.1.
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Antradienį, liepos 7 d.
Seimas prasidės iškilmin

gomis pamaldomis kolegijos 
koplytėlėje. Seimo atidary
mas įvyks kolegijos salėje. 
Rytą ir po pietų bus bendros 
sesijos.

8 vai. vakare įvyks iškil
mingas koncertas pagerbi
mui seimo delegatų ir svečių. 
Taipgi bus rodoma ir visų 
seimų „movies”; studentų 
ekskursija į Lietuvą 1935 
m.; iš Amerikos lietuvių gy
venimo; Lietuvos sostinė — 
pavergtasis Vilnius ir kt. 
Šiuos paveikslus nutraukė 
asmeniškai Jonas C. Morkū
nas.

Trečiadienis, liepos 8 d.
8:30 vai. ryte šv. Mišios. 

Vėliau sesijos iki pietų. Po 
pietų laisva.

8 vai. vakare įvyks viešas 
pasilinksminimas (semi-for- 
mal dance) visiems seimo 
dalyviams. Nuoširdžiai kvie
čiame visus apylinkės stu
dentų kuopos narius į šį gra
žų pasilinksminimą.

Prašoma pranešti
Visi delegatai, nariai, sve

čiai ir kt. yra nuoširdžiai 
prašomi pranešti kuo anks
čiausiai apie savo asmenišką 
arba būrio atvykimą laišku. 
Visais reikalais kreipkitės į 
Convention Committee, Ma- 
rianapolis, Thopmson, Conn., 
arba į Centro pirmininką, 
Mr. John Morkūnas, 41 Wil- 
lite Dr., Rochester, N. Y.
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NUOŠIRDAUS DĖKINGUMO PAREIŠKIMAS

Amerikos Lietuvių Kolegijos dešimties metų įsikūrimo ir 
mano dešimties metų šios Kolegijos vedėjo pareigų ėjimo 1 
Sukakties proga gavau daug prietelingų ir nuoširdžių svei
kinimų. Esu giliai dėkingas visiems — Marianapolio Kole
gijos ir savo GG. Prieteliams, kurie linksmosios sukakties 
proga atsiuntė savo sveikinimus, šie sveikinimai buvo tik
ras gyvybės vaistas nuo vargų ir rūpesčių susprogusiai šir
džiai ir padrąsinimas dirbti šį darbą toliau su didesniu uo
lumu bei pasiaukojimu.

Visų pirma reiškiu giliausios padėkos savo didžiausiam 
Prieteliui ir Globėjui Jo Ekscelencijai vyskupui Petrui 
Pranciškui Bučiui, kuris savo didele Bažnyčiai ir Tėvynei 
meile buvo mano svajonių įkvėpimas, ir įvairių kūrybinių 
užsimojimų sumanytojui ir vykdytojui Jo Ekscelencijai 
Telšių vyskupui Justinui Staugaičiui.

Kartu labai nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Valstybės GG. 
Atstovams — Jo Ekscelencijai Lietuvos įgaliotam ministe- 
riui Jungtinėse Amerikos Valstybėse ponui Povilui žadei- 
kiui ir poniai, ta proga suteikusiems Kolegijai gausių au
kų; gerb. ponui Lietuvos Atstovybės Washington, D. C., se
kretoriui dr. Mikui Bagdonui; ponui Petrui Daužvardžiui, 
einančiam Generalinio Lietuvos Konsulo pareigas New 
York, N. Y.; ir gerajam Prieteliui gerb. ponui Rapolui Ski
pičiui, Draugijos Užsienio Lietuviams Remti pirmininkui.

Nepaprastai mane sujaudino mano GG. Vyresniųjų Vie
nuolijos Vadovų sveikinimai. Todėl labai nuoširdžiai ačiū 
Amerikos TT. Marijonų Provincijolui gerb. kun. Jonui J. 
Jakaičiui; Lietuvos TT. MM. Provincijolui gerb. kun. Anta
nui Petrauskui; ir Amerikos Marijonų Provincijos Romoje 
įgaliotiniam gerb. kun. Vladui Draugeliui.

Dideliai vertinu sveikinimus žymesniųjų mūsų jaunuo
menės auklėtojų ir garbingų mokslo įstaigų vedėjų ir todėl 
nuoširdžiai dėkoju Jo Prakilnybei Vilkaviškio seminarijos 
rektoriui kun. prelatui Jonui Naujokui; TT. Marijonų se
minarijos rektoriui gerb. kun. Vincui Kulikauskui; Jo Pra
kilnybei Telšių seminarijos rektoriui kun. prelatui Vincui 
Borisevičiui; Jo prakilnybei kun. kan. prof. Pranui Kurai
čiui; gerb. kun. prof. Juozui Vaitkevičiui; ir gerb. kun. kan. 
dr. Fabijonui Kemešiui.

Kolegijos dešimties metų sukakties proga nemažiau 
džiaugėsi ir tosios Kolegijos GG. Mecenatai savomis tūks
tantinėmis aukomis padėję tą mokslo įstaigą išugdyti. Dė
kodamas jiems už sveikinimus, kartu dėkoju ir už tą gausią 

’ paramą, kurios Marianapoliui teko iš šių GG. Prietelių su
silaukti — kun. Jonui Kurui (Scranton, Pa.); kun. Kazi
mierui Kmitui-Urbonavičiui (Kmitvillėje, Marianapolyje); 
kun. Jonui Ambotui (Hartford, Conn.); kun. Augustinui 
Petraičiui (Worcester, Mass.); kun. Prahui Juškaičiui 
(Cambridge, Mass.); kui Pranui Jurui (Lawrence, Mass.); 
kun. Juozui1 Valantiejui (Waterbury, Conn.) ; ir kun. Pra
nui Strakauskui (Lowell, Mass.);
. Lygiai labai nuoširdžiai dėkoju ir kitiems GG. Dvasios 
Vadams, kurie savo aukomis ugdė šią Kolegiją ir reiškė sa
vo sveikinimus: kun. Jonui Švagdždžiui (Brockton, Mass.), 
kun. Pranui Virmauskui (Boston, Mass.), kun. Jonui Bal- 
kūnui (Maspeth, N. Y.), kun. Jonui Vaitekūnui (Provi
dence, R. L), kun. Pijui Juraičiui (Athol, Mass.), kun. Kon
stantinui Vasiui (Worcester, Mass.), kun. Norbertui Pakal
niui (Brooklyn, N. Y.), kun. Juozui Aleksiūnui (Brooklyn, 
N. Y.), kun. Jonui Kripui-Plytaičiui (Hartford, Conn.), 
kun. dr. Juozui Končiui (Mt. Carmel, Pa.), kun. Vincui Pui
dokui (Westfield, Mass.), kun. Vaclovui Matulaičiui (St. 
Clair, Pa.), kun. Juozui Baltrūnui (Mahanoy City, Pa.).x

Daug džiaugsmo atnešė mano mokslo draugų sveikini
mai. Nuoširdžiausia ačiū

viškyje); kun. dr. Kazimierui Matulaičiui (Londone); kun. rado. 
Motiejui Stankevičiui (Aleksote); kun. Juozui Simonaičiui 
(Elizabeth, N. J.); kun. dr. Mikui Cibulskiui ir kun. dr. Pi
jui Liutkui (La Salette vienuolijoje); gerb. „Draugo” re
daktoriui ponui Leonardui Šimučiui; gerb. Wisconsino Uni
versiteto Filologijos Departamento dekanui prpf. Alfredui 
Sennui; gerb. poniai Onai Vosyliūtei-Pakštienei; gerb. po
nui Aleksandrui Aleksiui (Waterbury, Conn.).

Dėkingumo žodis tenka tiems TT. Marijonų vienuolijos 
kunigams, su kuriais man teko kartu dirbti ir kurie neuž
miršo pasveikinti — kun. gerb. Aleksandrui Bubliui, kun. 
Mikui Urbonavičiui, kun. Juozui Mačiulioniui, kun. Jonui 
Aleksai (Kaune).

Kas mokės švelniau suprasti ir jautriau pasveikinti, kaip 
Seselių širdis! Labai tai vertinu ir dėkoju gerb. Šv. Kazi
miero Seselių motinėlei Marijai Kaupaitei (Chicago, Ill.); 
gerb. Nekalto Prasidėjimo Seselių — nemarios atminties 
arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus dukterų — motinėlei M. 
Uršulei Novickaitei (Marijampolėje); gerb. Šv. Pranciš
kaus Seselių motinėlei Marijai Alioyzai (Pittsburgh, Pa.); 
ir gerb. seselei M. Immaculatai Dvaranauskaitei (Scranton, 
Pa.).

Labai nuoširdžiai ačiū ir mano GG. Vienminčiams — se
nesniems ir jaunesniems — visuomenės darbuotojams: po
nui Mikui Norkūnui, Lietuvos Vyčių kūrėjui; ponui Antanui 
Mileriui, Profesijonalų Sąjungos pirmininkui; ponui Jonui 
Čelkiui-Morkūnui, Studentų Sąjungos pirmininkui; „Darbi
ninko” štabo nariams ponams Antanui Kneižiui ir Antanui 
Peldžiui; „Amerikos” redaktoriui ponui Kazimierui Vilniš
kiu!; dr. Juozui Leimonui, „Pavasarininkų” atstovui Ame
rikoje ; dr. Juozui Rimavičiui; pp. Brundzams; ponui Jonui 
Pilipauskui, „Studentų žodžio” redaktoriui; ponui Antanui 
Revukui; ponui Juozui Laučkai; mano gerosioms rėmėjoms 
pp. Petronėlei ir Elzbietai Strungytėms; p. Magdalenai 
Grybaitei.

Paskutinis žodis tenka visai miniai mano auklėtinių ne 
tai, kad juos mažiau vertinčiau. Turiu prisipažinti, kad 
man jie yra brangiausi. Nemaža jų šiandien jau dirba vi
suomenės darbą, dar daugiau jų lanko įvairias mokslo'įs
taigas — universitetus, seminarijas ir ypatingai Mariana
polio kolegiją. Jų sveikinimus labai branginu ir dėkoju 
kun. Juozui Vaškevičiui, kun. dr. Petrui Biskiui, kun. dr. 
Alfonsui Jagminui, kun. Pranui Skrodeniui, kun. Adomui 
Morkūnui, kun. dr. Juozui Pauliukoniui, kun. Jonui Jančiui, 

: kun. Vincui Černiui ir visai miniai jaunuolių, kuriuose vi
sa mūsų viltis, kad jie išliks ištikimi savo Alma Mater idea
lams, reiškiamiems „Studentų žodyje,” ir bus tikri katali
kai ir lietuviai.

Visiems Jums Gerbiamieji Prieteliai tariu savo Gilų, 
Nuoširdų, Karštą, Lietuvišką AČIŪ!

Kun. Dr. Jonas K. Navickas, M.I.C., 
h a .Marianapolio Kolegijos Rektorius.

Baisios, baisios buvo die
nos!.. Man pati įgulė, ketver
tas mažučių rėkia, rėkia, o 
čia nors galva į sieną duok— 
nieko pakišti badui numaldy
ti!

Pavakarė buvo. Atėjo kai
mynas Tamkus, ir jis, amži
nos atilsies, atėjo ir dūsauja. 
Pažiūrėjo į mano vaikučius, 
į ligonį, į visą vargą ir sako:

— Neišsisukti pono klėties 
neaplankęs: vienas žmogus - 
bekenti, bet su šitais...

— Vogti teks, oi, Dieve!— 
sakau, o per visą tartum ug
nis perėjo...

— Ką gi veiksi?
Tikrai; ką veiksiu, manau, 

žiūrėdamas į peralkusius vai
kus, susirietusius besėdin
čius pas krosnį.

O jis už rankovės patraukė 
ir išėjo va laukan.

— Nenutvers, — sako, — 
dvyliktą eikiva abu: langelis 
neaukštai, tu įlysi, aš pasto
vėsiu, paduosi man...

Tylėjova valandą. Jis sa
ko:

— Ne iš godumo, broleli, iš 
bado... Dievas mato! — ir 
nuėjo. — Dvyliktą kryžkelė
je lauksiu! — pasakė iš tolo.

Atėjo naktis. Einu. O šir
dis dreba: ’’“vagis, vagis, va
gis!” sako sako kažin kas. 
Man širdis verkia, o einu... 
Langelis neaukštas, bet siau
ras; aš taip nedruktas bu
vau bebadaudamas; taigi — 
šmukšt ir viduj! Įbrėžiau
degtuką: pieno puodai, laši- tada su ponu sėdėjau... Paval 
niai kybo, duona ką tik kep- ųįva; ponas pridėjo krepšį 
ta, miltai, žirniai — stačiai 
širdį traukia laukan...

Tik pagal sieną girdžiu: 
”lup, lup, lup” — kažin kas 
prabėgo. Užpūčiau degtuką 
— plaukai stati stojosi: nu
tvers manau.

Bet iš lauko patyliai sako: 
„Duok šen, duok!” Rodėsi 
man, kad balsas ne kaimyno, 
bet kieno? Et, niekai — taip 
man pasirodė! Griebiu duo
nos kepalėlį, kišu; paėmė ir 
sako: — Baltos duok! s

— Nereikia!
.Atpjoviau lašinių ketvertą 

svarų, kišu vėl. Duok visą 
paltį, kvaily! — sako jis.

— Nereik!
— Duok, bestija, ir aš al

kanas!
1 — Cit pakaks abiem, neno- 

rėkiva priėsti bado metais,

tik badą numaldykiva! — sa 
kau, ir pakandęs keletą kąs
nių, sprukau laukan... Aš į 
žemę lapt, o čia, brolel, mane 
už kupros kapt, blykt su lik- 
tarnike į nosį — o, Dievulėli, 
brangus! žiūriu — tai ponas 
bestovįs, o mano draugo nė 
dvasios, kaip nebūta...

Kur bespruksi? aš apmi- 
rau. Ponas sako: — Paimk 
duoną ir lašinius, eikiva į dva 
rą.

”Na, jau galas, broleli, 
įsegs į pasturgalį, — manau; 
bet ką veiksi? Sako kaltas 
moka, ne turtingas — segs, 
segs! Einu.

Įvedė mane į kambarį, aš 
virtau jam po kojų; o jis, — 
dovanok jam Dieve dangų! 
— pakėlė mane, priglaudė 
mano galvą prie savo krūti
nės, ir pajaučiau, kad ašaros 
iš pono akių krinta ant mano 
galvos ir kaklo: verkia ponas 
ir man per širdį perėjo — ap
siverkiau.

— Aš žinau, ko aš verkiu, 
aš vagis, — tariau: — bet 
tamsta, poneli, ko verki?

— O kas tave vagimi pa
darė? — paklausė ponas. «

— Badas, kas gi kitas?
— Badas, kada mano klė

tis pilna! ir aš to nepastebė
jau!

Supratau, ko verkė ponas.
Paskui pasodino mane prie 

stalo, visokių valgy irų padė
jo, pats valgė ir mane ragi
no; šit, taip prie vieno stalo 
kaip su jumis šiandien, taip

Keista buvo ta naktis! Tos 
ašaros taip mus surišo, kad 
juvome tartum viena didelė 
giminė, o jis mūsų tėvas; ne
beliko tada pas mus nei ba
jorų, nei klapų, nei pono, nei 
vergų. Ir jūs stebitės, kad 
šiandien aš verkiu, aš, kuris 
dar girdžiu nustojant plakus 
jo širdį ir tartum jaučiu ran
kose stingstančią jo ranką!.. 
Atsiminė mane, pasikvietė, 
akis jam užspaudžiau... ir ne
verk tu, žmogau!..

Lazdynų Pelėda

Juokalogija
Prieš pradedant boksuotis, 

vienas iš boksininkų sako. — 
Būsiu tamstai dėkingas, jei 
tamsta neduosi man smūgių 
į vidurius, akis ir smakrą. 
Sergu vidurių uždegimu, aky 
miežis, o garunkštinis mano 
dantis prakiuręs.

—o—
— Įsivaizduok sau, šefas 

buhalterį pagavo savo žmo
nos glėbyje.

— Visai natūralu, nes bu
halteris dabar . surašo visą 
inventorių, kas priklauso še
fui.

— Ar girdėjai, Juozas su
situokė su savo sekretore.

— Ar jiedu laimingai gy
vena?

— Nieko sau. Pirma jis jai 
diktavo, o dabar ji jam...

IR NEVERK ŽMOGAU!

žmonės, užvalgę ir užgėrę 
zakristijono bute, apsėdo se- 
niuką ir ėmė prašyti, kad 
jiems paaiškintų, ko taip 
graudžiai verkė, negi taip nu 
skriaudęs jį ponas, kad nė mi 
rūsiam širdis atleisti nega
lėjo.

— Šnekate kaip išmanote, 
— tarė senis, — dabar nė jo 
valia buvo, sūnaus valdžia vi- 

— kun. prof. Mikui Ražaičiui, sur... Bet reikėjo būti tada, 
kun. Pijui Karaliui ir kun. prof. Vincui Padolskiui (Vilka- kada jis gyveno, tai nesaky-

tumėt taip, bet su manim ap- 
siverktumėt.

Seniai tat buvo, dar bado 
metais... Nei miltų dulkelės, 
nei duonos kąsnelio: žmonės 
žirginius ėdė, malė alksnių 
spurganas, jaunuomenė val
kiojosi perbadėjusi, prašyda
ma darbo už pavalgymą; nie 
kas nepriimdavo, nes neturė
jo ko duoti valgyti.

Krito žmonės perbadėję 
kaip lapai; visokių ligų atsi-

visokių skanėsių, pasiėmė ke 
purę ir sykiu su manim nuė
jo į mano butą.

Oi juokėsi ja n akys, kad 
mažučiai ėmė čiauškėti, apie 
krepšį sutūpę o jis jų galvas 
glostc; o kad į išbyškusius 
veidus žiūrėjo, tai vėl rasa 
akyse blykčiojo.

Nuo tos nakties kas dieną 
ėjo ponas per sodžių; dažnai 
bernas iš dvaro vežė miltų, 
tai šio, tai to; ir bado nebe
liko — išbėgo nuo mūsų...

Jis kiekvieną vargą padėjo 
mums vargti; jis visus išly
dėjo; aš vienas 
čiaus užsilikau 
Lydėjo, lydėjo, 
tau bestovintį
Paskui, — ten kryžius buvo, 
— atsiklaupia, pakalba pote
rius ir grįžta į dvarą...

i

iš jo vals- 
jo palydėti...
tartum ma- 
kryžkelyje...

Sir Philip Gibbs

Dariusį šįgra-

, pranešti 
ai, nariai, sve- 
yra nuoširdžiai 
esti kuoanks- 
savo asmenišką 
vykimą laišku 
is kreipkitės į 
ommittee, Ma- 
opmson, Conn., 
ro pirmininką, 
kūnas, 41a 
ster,N.y. . 1 |

— Tu taip atrodai, kaip 
tavo pavasarinės gėlės, — 
tarė Gastonas. — Tu verti 
mane pageidauti eiti drauge 
su tavim į mišką, kur žolėje 
auga mėlynieji katilėliai, už 
šimto mylių nuo Paryžiaus.

— Su Paryžium nieko blo
ga nėra! — tarė Yvonne. — 
Aš mėgstu būti minioje. Pa
ryžius, vis dėlto, Paryžius. •

— Tai tiesa, — tarė Gas
tonas. — Bet šitie žmonės 
restorane visi šneka nesąmo
nes ir kelia tokį triukšmą, 
kad aš net negaliu tinkamai 
su tavim pasikalbėti. ?

— Aš buvau pirmosios li
nijos tranšėjose keturis me
tus, — šaukė vienas apysenis 
vyras. '— Ar aš kovojau už 
šitą skriaudą, u/ šituos pik
tadarius, šituos---- — >

Jaunieji vyrai prie kito ar- 
1 timo stalo taip pat kėlė ne

paprastą triukšmą.
— Šalin šitą apašų val

džią! — rėkė vienas iš jų.
Gastonas uždėjo savo di

džiulę leteną ant Yvonnės 
rankos ir glamonėjo ją.

— Aš neturiu kantrybės 
politikai, — tarė jis. — Ką 
Ką jie reiškia tau ir man?

Išėję pro besisupančias 
duris, prieš atsiskirsiant, jie
du dar kartą pasibučiavo. Jis 
du kartus atsigrįžo pažiūrėti 
i jų, o ji pamosavo jam nosi- 
rie prieš bėgsiant skersai 
gatvę, kuria siūbavo judėji
mo bangos. Jis dar matė jos 
raudoną beretę tarp taksių.

Tą dieną, po pietų, jis žy
giavo su savo kuopa užimti 
poziciją ties Atstovų Buto 
frontu. Vienas jo draugų kal
bėjo jam.

— Šiandien, vyreli, galima 
tikėtis neramumo. Ant mūsų 
makaulių nukris keletas ak
menų.

Buvo aišku, kad galima 
laukti neramumo. Ties Butu, 
oro pusėje, buvo didelis poli
cijos skaičius. Raitoji polici
ja — gardes mobiles — buvo 
sutraukta šoninėje gatvėje.

Gastonas į tai visa tekrei
pė maža dėmesio. Jis sapna
vo dienos meto sapnus. Jis 
mąstė apie Y-vonne. Ji buvo

malonaus pobūdžio. Dėl to 
tiek daug vyrų sustodavo 
pas ją nusipirkti gėlių. Žino
ma, ji truputį flirtuodavo su 
jais. Tai buvo geras verslas. 
Ji buvo ištikima jam visu jo 
kariškosios tarnybos metu. 
Ji atmetė jo puskarininkio 
pasiūlymą ją vesti ir dauge
lio kitų.

Daugybė žmonių judėjo 
aplink Place de la Concorde. 
Policija vertė juos judėti, 
kol, pagaliau, tiek prisirinko, 
kad jau buvo perdaug tiršta. 
Jie neramiai siūbavo aplink. 
Tai didžiulė' demonstracija. 
Turbūt, tai turėjo ką nors 
bendra su Staviskio afera. 
Žinoma, bus perskelta kele
tas galvų. Ir dabar jau poli
cija trūsė su savo batonais.

Yvonnei neteks matyti šito 
neramumo, mąstė Gastonas. 
Ji buvo ties Madeleine, sau
gioje vietoje. Yvonne, mąstė 
Gastonas, stovėdamas savo 
kuopos pirmoje eilėje, kaip 
tik tokia mergaitė, kuri jam 
tinka.

Place de la Concorde buvo 
labai daug triukšmo. Atrodė, 
kad policija bando minią iš
sklaidyti. Gardes mobiles 
nuolatos judėjo. Jų arkliai

savo užpakaliais stūmė tirš- kuriuos gardes mobiles iš- 
tai šusispaudusius žmonių plėšė iš balnų. Dalyvių dau

guma buvo apsiginklavę 
gelžgaliais, kuriuos išsilupo 
iš tvorelių, aplink medžius 
aptvertų, ir išluptais iš laik
raščių kioskų statiniais.

Gastonas Boucheris vėliau 
atsiminė kai kuriuos tos mi
nios veidus. Jis atsiminė vie
ną vyrą, kuriam policija su 
batonu perskėlė galvą. Jo 
dešiniuoju veidu tekėjo 
kraujas. Paskiau Gastonas 
Boucheris atsiminė, kai vie
nas gardes mobiles, išsitrau
kęs kardą, kapojo juo būrį 
vyrų, bandžiusių nutraukti jį 
nuo arklio. Gastonas Bou
cheris atsiminė kiekvieną to 
įvykio nuotykį ligi to mo
mento ar dviejų, kai jo gal
voje nieko neliko. Jis negalė
jo atsiminti to, kai buvo įsa
kyta šauti. Tik paskiau jis 
žinojo, kai pajuto, kad jo 
šautuvo vamzdis karštas, kai 
visas virpėjo, ir kai po jo 
šalmo buvo šaltas prakaitas. 
Jis šovė į minią. Ir kiti jo 
kuopos vyrai šovė. Jie stovė
jo ten išblyškę, kietai su
čiauptomis lūpomis.

Kas nors turėjo duoti ko
mandą. Ta komanda atlikta

būrius.
Žmonės šūkavo, staugė ir 

spiegė. Kai kurie gardes mo
biles buvo nublokšti nuo ark
lių oru atlėkusių įvairių daik
tų — butelių, lazdų, akmenų. 
Gerokos muštynės. O, gal
būt, ir maištas? šioji minia, 
susispietusi Place de la Con
corde, darė įspūdžio, lyg kad 
visas Paryžius veržtųsi šito 
tilto link, Ponte de la Con
corde, kuris veda į Atstovų 
Butą. Jeigu jie pereitų per 
tiltą, tai atstovai Buto vidu
je būtų išmušti, lyg žiurkės. 
Kai kurie jų buvo to nusipel
nę, mąstė Gastonas Bouche- 
ris.

Ten toli, toje minioje, toli, 
buvo raudona beretė. Jis ga
na aiškiai ją matė. Ji buvo 
panaši tai beretei, kokią dė
vėjo Yvonne. Bet, žinoma, 
Paryžiuje buvo daug mergai
čių, kurios dėvėjo beretes.

Ne visi šitos minios daly
viai buvo jaunuoliai. At
virkščiai, dauguma jų buvo 
viduramžiai vyrai. Tai buvo 
garbinga buržuazinė minia. 
Bet jie atrodė pikti ir sukur
styti. Jie baubė policijai. Kai

automatiškai gerai išmankš
tintų vyrų. Jie šovė į žmoni
jos masę, siūbuojančią Place 
de la Concorde, iš kur at
plaukė — po valandėlės ty
los — spiegimai ir dejavi
mai, ir bendras baisaus iš
gąsčio riksmas. Ten tarp 
žmonių kilo sumišimas. Ten 
vienas kitą trempė savo ko
jomis.

— Ar matai ten raudoną 
beretę? — klausė Gastonas 
užkimusiu balsu.

— Šventas Varde! — tarė 
jo draugas, stovįs dešiniajam 
šone. — Man nepatinka šau
ti į beginklius žmones. Tai 
skerdynė. Koks kiaulė įsakė 
mums šauti?

Tarp mirusiųjų ir sužeistų
jų, kurie buvo įnešti į Res
taurant Weber, esantį Rue 
Royal, virtusį laikina ligoni
ne, buvo jauna mergaitė su 
raudona berete. Jos kraujas 
sutepė vieno stalo baltą stal
dengtę.

Niekados nebuvo tiksliai 
Įrodyta, kas įsakė šauti Pa
ryžiuje prieš užpernai vasa
rio mėnesio 6 dieną. Teisin
gumo ministeris paneigė at- 
sakomingumą dėl tojo įvy
kio. Policijos prefektas taip

— Girdėjau, kad tamsta 
pradėjai mokytis jodinėti. 
Kaip praėjo pirma valanda?

— Purve.
—o—

Motina: — šiame maišely 
yra riešutų, tai tu, Kazeli, 
pasidalink su sesute.

Po valandėlės Kaziukas 
grįžta pas motiną.

Motina: — Na, ar jau pa
sidalinai?

Kaziukas: — Jai teko mai
šelis su kevalais, o man tik 
saujelė branduolių.

—o—
Teta: — Na, Laimute, tu 

labai gera mergaitė, kiek 
tau duoti saldainių?

Laimutė: — Tlis.
Teta: — Ne tlis, bet tris.

Kol tikrai neištarsi, neduo
siu. Na, kiek?

Laimutė: — Dvylika!
Svečias į restoraną įeinan

čiam kitam svečiui.
— Halo! Daug maž prieš 

metus mudu buvom čia susi
tikę.

Antras svečias. — Gal būt, 
bet aš tamstos nepažįstu.

— Ir aš tamstos nepažįs
tu, bet aš pažįstu savo liet
sargį.

—o—
Svečias (valgydamas par

davėjui skundžiasi). —Nuo
stabu, kaip greit automobi
liai užima arklių vietas — 
šita jautiena yra visai ne 
arkliena, o automobilio pa
dangos gabalas.

—°—
+— Kokios moterys, tavo 

manymu, ištikimesnės: blon
dinės ar brunetės?

— Kaip aš patyriau, tai 
tiktai visai žilos moterys dar 
gali būti ištikimos.

pat. Karininkas, vadovavęs 
kuopa, taip pat paneigė.

— Tai buvo skerdynės! — 
sako Paryžiaus žmonės, tarp 
kurių yra ir Gastonas Bou- 
cheris, tarnaująs audeklų 
parduotuvėje kaip pardavė
jas. Jis neišsinuomojo to bu
to Rue Montmartre. Gėlių 
rinkoje ties Madeleine tar-s 
nauja kita mergaitė.

Išvertė Julius Baniulis.
(Galas)
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liūs pavyko. Gryno pelno li
ko $182.60, kuris atiduota 
parapijai. Komitetas dėkoja 
visiems už atsilankymą.

Žilvitis.

Daugelis apsiverkė, žiūrėda
mi į šias iškilmes, klausyda
miesi jautrių pasižadėjimo 
ir atsisveikinimo kalbų.

Kartu šios iškilmės buvo
Jersey City, N. J.

Organizuojama šv. Vardo 
draugovė

Birželio 21 d. šv. Onos pa
rapijos salėje įvyko organi
zacinis šv. Vardo draugovės 
mitingas. Kleb. kun. S. Sto
nis paaiškino draugovės tiks
lą ir veikimą. Vyrai entuzias
tingai tam pritarė ir tuoj na
riais užsirašė apie 40 asme
nų. Kadangi daug kas buvo 
išvykę į demokratų išvažia
vimą, tai valdybos rinkimai 
atidėti kitam kartui. Pagir
tinas jersiečių vyrų žygis.

—o—
Klebonas rekolekcijose

Kleb. kun. S. Stonis šią sa
vaitę išvyko į kunigų meti
nes rekolekcijas.

Newark, N. J.

Mirė choro veteranas
A. a. Jurgis Maliušis iškil

mingai, su šv. Mišiomis, pa
laidotas iš šv. Trejybės baž
nyčios į' šv. Kryžiaus kapi
nes, Arlington, N. J.

Šv. Mišias atlaikė ir gražų 
pamokslą pasakė gerb. kleb. 
kun. Ig. Kelmelis, apibūdin
damas a. a. Jurgio gražius 
bažnyčiai ir tautai darbus.

A. a. Jurgis Maliušis buvo 
pirmas šv. Cecilijos choro 
organizatorius 1905 m., 1910 
m. pirmas choro pirmininkas 
ir nuo tų metų visą laiką bu
vo choro aktyvus narys. Jur
gis dabar .jau buvo choro 
garbės narys.

Velionis buvo geras daini
ninkas ir gabus vaidila, daug 
kartų teko jam vaidinti dai
nuoti. Jis malonaus būdo, ir 
pasenus su jaunimu gražiai 
sugyveno, jaunimo buvo my
limas, kaip tėvas. Choras už 
jo sielą užprašė šv. Mišias, 
kurios buvo atlaikytos birže
lio 22 d. šv. Trejybės bažny
čioje. Tegul a. a. Jurgis bū
na pavyzdžiu mūsų jaunajai 
kartai, kad ir jie taip prisi
rištų prie choro ir prie savo 
lietuviškos bažnyčios. Jis iš
auklėjo šeimynėlę pavyzdin
gais lietuviais. Tegul būna 
jam lengva šios šalies žeme
lė, kurioj jis taip ilgai išgy
veno. A. S.

Paterson, N. J.

Stambias aukas davė šie 
parapijiečiai: $100 p. Ieva 
Jonikienė, p. Adelė Gilienė 
$25, Juozas Budris $20, Vin
centa Petraitienė $10, Juo
zas Zabita $10, Sasnauskų 
šeimyna $100, Agota Alek
sienė $10, Bronius Baulis 
$10, Petronė Ūsienė $10, 
Leznevičių šeimyna $10, An- 
tosė Ališauskienė $5, Vero
nika Matonienė $5. Kurie y- 
ra aukavę iš pat pradžių ke
letą šimtų dolerių, pavardžių 
neteko sužinoti, jie bus pa
skelbti vėliau. Iš viso yra 
surinkta $700. Širdingai dė
koja klebonas kun. J. Kinta 
ir komitetas už aukas.

Piknikas
Parapijos piknikas davė 

gražaus pelno, virš $200. 
Ačiū visiems dalyviams. Lin
kėtina daugiau tokių paren
gimų susilaukti parapijai.

—o— , 
Krikštas

Birželio 14 d. šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje pa
krikštyta Marijona Garsitė. 
Krikštatėviais buvo Jonas 
Spranaitis ir Albina Spranai- 
tytė.

Traukinio katastrofa
Birželio 16 d. vakare einąs 

iš New Yorko į Clevelandą 
ekspresas nukrito nuo bėgių 
išeinant iš Patersono stoties. 
Traukinys nukrito lietuvių 
gyvenamo j miesto daly. Dau 
guma jų matė tą nelaimę.

Viso traukinyje buvo apie 
250 keleivių, bet nei vienas 
nebuvo sužeistas nei užmuš
tas, nes nukrito tik pašto 
vagonai. Pats inžinierius 
truputį susižeidė. Garvežys 
buvo apvirtęs, ratai į viršų, 
šonai sulankstyti. Arti 100 
žmonių dirbo per 24 vai. prie 
katastrofos, kol viską su
tvarkė. Nuostolių padaryta 
kompanijai daugiau kaip 
$200 sumai. Negalima išsi
vaizduoti, kaip galėjo nieko 
neužgauti ir neužmušti. Tai 
retas istorinis įvykis. Laimė 
buvo, kad buvo tilto cemen
tinės sienos ir į stulpus atsi
rėmė pasažieriniai vagonai; 
kitaip viskas būtų žemėn 
nuo tilto nukritę ir subyrė
ję, užguldami gatvę su žmo
nėmis. Geležinkelio tiltas y- 
ra gana aukštas.

Radastėlis.

Baltimore, Md.

— Pereitą savaitę buvo ir 
šiltų dienų, žmonės dirbtu
vėse dirbo šlapiais pečiais. 
Užtai sekmadieniais įvyksta 
įvairių išvažiavimų į pavan
denius.

— Birž. 21 d. įvyko gerb. 
kunigo Kaz. Keidošiaus iš
leistuvių vakarienė. Buvo 
svečiai gerb. kun. Giedra iš 
Washington, D. C. ir kun. 
Mendelis, brolis mūsų kuni
go, ir vietiniai kunigai. Visi 
pasakė po prakalbėlę, ir drau 
gijų viršininkai tarė po atsi
sveikinimo žodį. Dr Ed. Ma
linauskas, pusbrolis kun. 
Keidošiaus, irgi kalbėjo. Cho 
ras ir sodaliečių draugija į- 
teikė dovanėlę. Pabaigoj 
pats kun. Keidošius sakė sa
vo atsisveikinimo kalbą, pra
šė visų būti ramiems dėl jo 
iškėlimo į kitą parapiją. 
Choras sudainavo porą dai
nelių ir Lietuvos himną. Pub
likos buvo nemažai, visi bu
vo patenkinti, matydami ku
nigo linksmą veidą. Pabai
goj buvo šokiai.

— Liet. Mokyklos vaikai ir 
rengiasi prie išvažiavimo.

J. K.

Novena prie šv. Teresėlės
Šv. Kazimiero parap. baž 

nyčioj kas trečią vakarą 7:30 
vai. lietuvių ir anglų kalbo
mis būna novena prie šv. 
Teresėlės, žmonės gausiai 
lankosi. Jaunimas taip pat 
neatsilieka, jie atsiveda tuos, 
kurie dar nebuvę bažnyčioj. 
Garbė jiems, jie pratina ir 
atšalėlius.

Rekolekcijos
Vietos klebonas buvo iš

vykęs porai dienų kunigų re- 
kolekcijosna.

—o—
Parapijinis susirinkimas
Šv. Kazimiero parap. buvo 

ekstra susirinkimas dėl baž
nyčios pagražinimo. Tam 
tikslui buvo aptarta daug 
dalykų. Laike susirinkimo 
buvo daryta kolekta; surink
ta $250.00. Trys K.K.K. da
vė $50.00 ir pavardės nesi- 
skelbė Kleb. kun. J. Kinta ta
ria visiems širdingą ačiū. 
Aukotojų kaskart randasi 
daugiau; yra labai pavyz
dingas darbas. Bažnyčios pa
gražinimas bus pradėtas lie
pos mėnesį.

Elizabeth, N. J.

Sekmadienį, birž. 21 d. 4 
vai. popiet įvyko šv. Petro ir 
Povilo parapijos mokyklos 
užbaigimas. Mokyklos orkes
tras, vad. muz. Žilevičiui, su
tiko į salę besirenkančius 
tėvelius ir jų pažįstamus bei 
parapijiečius ir paskui vai
kučius. Programa buvo pa
ruošta labai graži. Joje daly
vavo visų skyrių vaikučiai. 
Matyt, sesutėms mokyto
joms ir muz. Žilevičiui teko 
daug pasidarbuot, kol juos 
priruošė šiam pasirodymui.

Atsižymėjusiems moksle 
išdalinta pažymėjimai — do
vanos, kurias gavo: už anglu 
kalbą Haika, už darbštumą 
A. Butkiūtė, už lietuvių kal
bą J. Matusevičius, už darbš
tumą A. Dapkiūtė, už man- 
daeiimą I. Juozapaičiūtė, už 
ištikimumą F. Savickas. Vi
są tvarka vedė gerb. kleb. 
kun. J. Simonaitis.

Balius
Šv. Rožančiaus D-jos ba-

Marianapolis

AKTO DIENA
Besiartinant vasarai, viso

se mokslo įstaigose prasi
deda atostogos. Marianapo- 
lio kolegijoje egzaminų už
baiga ir Akto diena įvyko 
birželio 14 d.

Prie šių iškilmių rengtasi 
iš kalno. Daug nemalonumo 
padarė kelių dienų lietus,, ku
ris nesustojo nė birželio 14, 
d., sekmadienį, kuomet į Ma- 
rianapolį traukė būriai sve
čių iš įvairių rytinių valsty
bių, daugiausia, žinoma, tė
vai ir giminės jaunuolių, ku
rie turėjo gauti brandos liu
dijimą. Tų gi jaunuolių būta 
net 25. High school baigusių 
10 ir ž. kolegiją — 15. Jau
nuoliai kilę iš įvairių Ameri
kos lietuvių kolonijų.

Iškilmės prasidėjo 9 vai. 
rytą pamaldomis. Iškilmin
gas šv. Mišias laikė gerb. 
rektorius kun. dr. J. Navic
kas, asistuojant kun. J. Vaš
kevičiui dijakonu ir kun J. 
Vosyliui subdijakonu. Iškil
mėms pritaikintą pamokslą 
pasakė iškalbus mūsų profe
sorius kun. J. Vaškevičius. 
Prieš pat pamaldas į koply
čią atmaršavo, togomis apsi
taisę, high school baigusieji 
ir paskui juos kostiumuose 
kolegijos abiturijentai. Per 
pamaldas' giedojo kolegijos 
choras, gražiai pagiedojo so
lo klerikas Tarnas Poška.

Po pamaldų svečių priėmi
mas — pietūs; Valgomajame 
turbūt niekad nebuvo tiek 
svečių; virš 100 asmenų. Tai 
vis solenizantų tėvai, gimi
nės, artimi draugai. Prie di
džiojo stalo garbės svečiai, 
kolegijos vadovybės ypatin
gai šioms iškilmėms pakvies
tieji. Muzika garsintuvais 
skleidėsi po visos kolegijos 
rūmus, parką, mišką.

Antrą valandą po pietų į- 
vyko Aktas. Programa nebu
vo ilga, bet labai iškilminga, 
jautri. Tai buvo džiaugsmo 
valanda, nes jaunuoliai po 
keleto sunkių darbo metų pa 
ėmė į savo rankas brandos 
atestatus. Džiaugėsi abituri
jentai, džiaugėsi jų tėvai.

ir liūdesio valanda, nes jau
nuoliai, praleidę čia kolegi
joje keletą savo gražiausių 
jaunatvės metų, pilnų skaid
riausiais atminimais, suriš
tais artimiausiais draugišku
mo ryšiais. Buvo sunku pa
sakyti tą paskutinį sudiev! 
savo prieteliams gerb. moky
tojams, ypatingai savo myli
mam kun. rektoriui, savo 
brangiems draugams, su kai 
kuriais gal jau niekad ne
teks susitikti. Gaila palikti 
toji antroji tėviškė — Maria- 
napolio Kolegija — Alma 
Mater.

Programą pradėjo gerb. 
kun. rektorius, pasakydamas 
gražią kalbą, pasveikinda
mas atvykusius svečius. To
liau stud. Antanas Akstinas 
skaitė savo „High school 
’36 metų pranašystę.” Stud. 
Julius Stankus atsisveikino 
high school baigiančiųjų stu
dentų vardu; jam atsakė mo
kinys Alfonsas Janušonis. 
Kolegijos vardu atsisveikino 
stud. Jonas Šakočius, jam 
atsakė stud. Antanas Dran
ginis.

Diplomus dalino ir savo 
žodį tarė gerb. kun. Antanas 
Petraitis, šv. Kozimiero 
Worcester, Mass, parapijos 
klebonas, didelis Marianapo- 
lio Kolegijos prietelius.

Akto Dienos kalbą pasakė 
gerb. svečias p. Petras Dauž- 
vardis, Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke. Gerb. 
konsulas savo gražioje kal
boje nušvietė jaunuoliams 
kelią, nurodydamas ko iš jų 
laukia plačioji Amerikos lie
tuvių visuomenė, kaip džiau
giasi tosios visuomenės va
dai, matydami, kad jų eilės 
neretėja, bet stiprėja, daugė
ja, nes visas jaunuolių būrys, 
tikrai lietuviškai nusistačiu
sių stoja į visuomeninį dar
bą. Džiaugiąs! gerb. ponas 
konsulas, jog nemaža šių jau 
nuolių ruošiasi vasarą vykti 
į Lietuvą ir tenai eiti aukš
tuosius mokslus, ši Akto 
Diena tai džiuginantis reiš
kinys Amerikos Lietuvoje šį 
gražų 1936 m. pavasarį.

Be šių garbingų svečių 
Akto programoje kalbėjo dar 
seniausias Marianapolio mo
kytojas, tai kun. A. Būblys. 
Jisai savo ilgo gyvenimo pa
tyrimais nurodė jaunuoliams 
kas juos laukia už kolegijos 
slenksčio. Visos tos dangų 
siekiančios svajonės greitai 
išsiblaško, kuomet jaunuolis 
susiduria su realiu gyveni
mu. Paskutinį žodį tarė gerb. 
kun. rektorius, kreipdamas 
dėmesį į tai, kaip šioje iškil
mingoje valandoje nuo sienų 
iš auksinių rėmų žiūri į mus 
veidai garbingų mūsų Baž
nyčios, Tautų vadų, šios ko
legijos kūrėjų, kurie savo 
milžiniškais darbais , paliko 
mums gražiausius darbštu
mo ir pasiaukojimo pavyz
džius. Sekime jų pėdomis, 
vykdykime tai, ko išmokome 
Marianapolyje ir atnešime 
džiaugsmo savo seniems tė
veliams ir visai mūsų tautai.

High School baigė šie jau
nuoliai :

Stasys Saplys, Detroit, 
Mich.

Pranas Balčiūnas, Chica
go, UI.

Jonas Grina, Lawrence, 
Mass.

Antanas Akstinas, Brock
ton, Mass.

Vincas Urbonas, Water
bury, Conn.

Julius Stankus, New York,

Petras Venslauskas, New 
New York, N. Y.

Juozas Ilkevičius, Nashua, 
N. H.

Jurgis Juodelis, Newark, 
Pirmaisiais mokiniais iš

ėjo: Pranas Balčiūnas, Anta
nas Akstinas ir Jonas Grina. 

| Ž. Kolegiją baigė šie jau- 
I nuoliai:

Vladas Alinkas, Brad
dock, Pa.

Antanas Bambalas, Chica
go, UI.

Juozas Kamandulis, Brock
ton, Mass.

Juozas Gudas, Worcester, 
Mass.

Eduardas Kundrotas, Wor- 
cested, Mass.

Aleksandras Petronis, No. 
Adams, Mass.

Juozas Mekšraitis, Miners
ville, Pa.

Jonas Savukynas, Pitt
ston, Pa.

Bronius Mažukna, Worces
ter, Mass.

Jonas ir Stasys Lukšiai, 
New Philadelphia, Pa.

Leonas Pečiukevičius, Phi
ladelphia, Pa.

Pranas Kašėta, Wilkes- 
Barre, Pa.

Juozas Stanionis, New 
Philadelphia, Pa.

Jonas šakočius, Pittston, 
Pa.

Pirmais mokiniais išėjo: 
Leonas Pečiukevičius, Bro
nius Mažukna ir Antanas 
Bambalas.

Savo vyresniems drau
gams linkime geriausio pasi
sekimo ir gausiausios Aukš
čiausiojo palaimos!

Rochester, N. Y.

Įvykusiame kuopos susi
rinkime dalyvavo visi kuo
pos nariai. Susirinkimas bu
vo pilnas entuziazmo. Buvo 
svarstyta daug svarbių daly
kų: Studentų ir Profesijona- 
lų S-gos seimas, parapijos 
reikalai, piknikai ir kt.

Iš Rochesterio šie studen
tai ir studentės vyks į Stu
dentų ir Profesijonalų S-gos 
seimą, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.: kuopos 
pirm. Al. Stugis, Julia Kai
rytė, Bernice Mateikytė, 
Amelia Rasčiūtė, Amelia Ka
zakevičiūtė, A. Kazakečiūtė, 
Frank Kazak, Ed. Wrignt- 
man, Enoch Urban, buvęs 
kuopos pirm. Bernard Rum
butis, Isabellė Rovaitė, buv. 
Centro valdybos narė, Estel
le Urbonaitė, Julia Jurgelio- 
nytė, Jonas Kommeth, ir Jo
nas Morkūnas. Taipgi vyks 
dar daugiau. Dalis dalyvių 
dalyvaus Naujosios Anglijos 
Lietuvių Dienoje, liepos 4 d., 
o kiti vyks į New Yorko Lie
tuvių Dieną.

Studentų kuopos nariai 
aktyviai ir smarkiai ruošiasi 
dirbti parapijos bazare, ku
ris įvyks kitą mėnesį1. Stu
dentai turės savo privatinį 
išvažiavimą Churchville 
Park.

Panelė Elena Kundrotaitė 
ir Jonas Bartašius, abu kuo
pos nariai, laimingai užbaigė 
University of Rochester su 
aukštais pagyrimais.

J. C. M.

Kun. A. T. (Samata)
JĖZAUS ŠVENČ. ŠIRDIES MEILĖS KONGREGACIJOS 

VIENUOLYNAS

Pradžia
Jėzaus Švenč. Širdies Mei

lės Kongregaciją pradėjo 
didž. gerb. Tėvas L. S. Brig
manas, Westvilleje (III.), šš. 
Petro ir Povilo apaštalų die
ną, 1925 m. Ten pat 1926 m. 
birželio 29 d. šš. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, kur dabar 
klebonauja gerb. Tėvas Jo- 
nąs P. Paukštys, C.C.J., pir
mieji šeši (du kunigai ir 4 
klierikai) iškilmingai sudarė 
paprastuosius neturto, skais
tybės ir klusnumo įžadus J. 
E. (Peorijos) vyskupo E. 
Dunne, D. D., akivaizdoje.

Vienuolyno istorija
Švenč. Jėzaus Širdies Mei

lės Kongregacijos įkūrėjas ir 
viršininkas, didž. gerb. Tė
vas L. S. Brigmanas, C.C.J., 
žvelgdamas į kongregacijos 
ateitį, tais pačiais 1926 m. 
įkurti vienuolynui įgijo gra
žią ir įspūdingą vietą prie 
pat Harvey ežero, Scrantono 
vyskupijoje.

Nauja vieta buvo daili, ža
vi, poetinga. Vienuolyno rū
mai, nudažyti baltomis ir 
geltonomis spalvomis, įspū
dingai stovėjo kalno viršūnė
je, paskendę importuotų rū
šių medžių giružėje, o nuosa
vybės priešakys nuo Harvey 
ežero apėmė 1000 ketv. pėdų. 
Kas atsilankė į tą vietą, kiek

Švenč. širdies . statulą, spe
cialiai vienuolynui atgaben
tą iš Italijos. Pačioje koply
čioje įgauni dievotų įspūdžių. 
Jėzaus Švenč. širdies alto
rius buvo įturtintas šventųjų 
relikvijomis ir visada būdavo 
puoštas gyvomis gėlėmis. Be 
to, vidų dabino ir kitos reli
giškos statulos ir meniški 
paveikslai. Visi langai buvo 
brangaus stiklo; kai kurie 
spalvuoti ir paveiksluoti.

Vienuolyne buvo užvestas 
knygų archyvas, kuriame ra
dosi įdomiausioji lituanika ir 
lietuvių spaudos seniausi lei
diniai ir rankraščiai. Apie 
Lietuvą būta turtingų raštų 
ir svetimose kalbose.

Kongregacijos^ narių dva
sinio gyvenimo ugdymas 
džiugino katalikų širdį; tau
tinės sąmonės nuvokimas na
rių tarpe, būtent, tėvynės 
atjautimas, tėvų kalbos ne
pamiršimas, ir kūrimas tik
rai tautinio ir tikybinio židi
nio ten, kur gresia žuvimo 
pavojus Lietuvos išeivijai.

Tėvo L. S. Brigmano pir
mieji nuveikti darbai vaiz
džiai liudijo, kad gerasis 
Dievas juos laimino ir kilnios 
širdies žmonės rėmė. Ir atei
tyje tikėtasi Jėzaus Švenč. 
Širdies Meilės Kongregacija 
išaugs į didelę ir kultūringą 
lietuvių įstaigą.

vienas persiėmė gražiais ir 
kilniais įspūdžiais. Vieniems 
priminė Šventąją Žemę, tą 
kalną ir ežerą, kur mūsų Iš
ganytojas lankėsi, mokė ir 
darė stebuklus. O kitiems 
priminė Šveicarijos puikią 
gamtą, Lietuvos gražią šale
lę, ir t. t. Didž. gerb. Tėvas 
L. S. Brigmanas, C.C.J., ne
galėjo niekur kitur gauti pa
togesnės ir gražesnės vietos.

Įžengęs į vienuolyno vidų, 
matai pastatytą dailiausio ir 
balčiausio marmuro Jėzaus

goję priežiūroje išgulėjo apie 
4 mėnesius. I

Likusius nuo gaisro vie
nuolyno rūmus prižiūrėjo pa 
liktas broliukas. 1933 m. va-f 
sario 27 d. jis buvo atvykęs į P 
ligoninę atlankyti Tėvo j 
Brigmano. Tuo tarpu, dėl ne- Į 
žinomos priežasties, kilo ki- 
tas gaisras ir iki pamatų su- 
naikino vienuolyno rūmus; j 
sutirpo ir visos brangenybės, j 
Tų pačių metų gegužės 1 d., j 
dėl nežinomos priežasties, su j 
degė dar užsilikusi pašiūrė H 
gyvuliams ir darbininkų mie- 
gamasis namelis.
Vienuolynas įsikuria naujoje

Birželio 26 d., 1936 m.

cijomis, ir 1933 m. vasario
14 d. tapo nugabentas į Mer. 
cy ligoninę, Wilkes-Barre, 
Pa., kur gydytojų rūpestin.

Visi į bendrą talk 
Didelius darbus galii 

tik bendromis pas 
mis, Gyvenime matomi

i pavyzdžių, kad ben<
i jėgomis, bendru ir c

zuotu veikimu galima 
y milžiniškus darbus 
pavyzdžiui, paimkime 
bendrą Brooklyn© 1 
parapijų išvažiavim 
riam buvo ruoštasi 1 
mis jėgomis ir kurio 
kūnas stebino visus, 
atėjo laikas parodyt 
organizuotumą kita 
siems svarbiame ir 
me reikale, tai lieti

vietoje
Liūdna ir graudu buvo 

žiūrėti į trijų gaisrų sunai
kintą vienuolyną, kurs pir
miau žavėjo kiekvieną kelei
vį.

Tai didelis ir skaudus smū
gis, kuris ištiko visą kongre
gaciją. Tačiau, kongregacijos 
nariai ir jų viršininkas ne
prarado vilties ir pasitikėji
mo į Jėzaus šv. Širdį, kuri 
buvo ir yra jų suraminimas 
ir paguoda.

Ir Jėzaus Švenčiausioji Šir
dis neapvylė jų. štai, didž. 
gerb. Tėvas L. S. Brigmanas, 
C.C.J., šių metų pradžioje iš 
Jo Eminencijos- kardinolo 
Dougherty, D D., gavo leidi
mą ir tapo maloniai priimtas 
su savo kongregacija įsikur
ti Jėzaus švenč. širdies Mel
lės naujame vienuolyne Phi-
ladelphijos arkivyskupijoje.

Naujo vienuolyno vieta 
randasi gražiame mieste 
Easton, Pa. Vienuolyno vir
šininkas be galo trūsia susi
tvarkyti. Paties vienuolyno 
rūmai, kur apsigyveno kele
tas kunigų ir kandidatų, yra 
mūriniai, 3 aukštų, 17 kam
barių patalpa. Antri namai 
mediniai, 13 kambarių, bet 
seni, kurie bus nuversti ir jų 
vietoje pastatyti mūriniai, 
kuriems reikalinga skubi pi
niginė parama. Vienuolyno 
vidus dar nėra visas paruoš
tas — dar nėra pilnai išpuoš
tas. Koplyčia, nors nedidelė, 
bet. graži. Didysis altorius į- 
turtintas šventųjų gausio
mis relikvijomis, kurios įdė
tos į mažas monstrancijas ir 
relikvijorus. Be to, atminti
ną ir maldingą įspūdį koply-' 
čiai priduoda Jėzaus Šv. Šir
dies aukšta ir brangintina 
statula iš balčiausio marmu
ro; ji yra vienintelis paliki
mas iš senojo sudegusio vie
nuolyno, apie kurią ugnis 
plėtėsi ir vanduo švirkštė, o 
stebuklingu būdu išliko svei
kutėlė. Dėl to žmogus, atsi
lankęs į šią koplyčią ir besi
melsdamas, pajunta gyvenąs 
ne be žemiškame, bet ant
gamtiniame pasaulyje.

Baltieji tėveliai, kurie per 
trejus metus buvo be pasto
gės, dabar, įsigiję naujus rū
mus vienuolynui,, be galo 
džiaugiasi. Tačiau iš naujo 
pradėti gyventi yra labai 
sunku, nes daug visa ko truk

Vienuolyno rūmai sudegė iki sta. Be to, labai trūksta ska
pai pamatų / tiko moksleiviams ir kandi-

Tačiau ištiko didelės nelai
mės... Jėzaus Švenč. Širdies 
Meilės Vienuolynas labai nu
kentėjo nuo pirmojo gaisro, 
įvykusio 1932 m. gruodžio m. 
31 d. Baltieji tėveliai, kaipo 
padegėliai, išsisklaidė po ki
tas parapijas. O Tėvas L. S.

datams aprūpinti, taip pat 
pradėti plėtoti vienuolyno už 
simotą išganingą darbuotę. 
Dėl to Jėzaus Švenč. Širdies 
Meilės Vienuolyno viršinin
kas kreipiasi į lietuvių kata
likų visuomenę ir iš gerosios 
širdies žmonių pasitiki nuo-
širdžios paramos.

Po ištikusių trijų gaisrų 
Kongregacijos užsimotas iš
ganingas veikimas buvo su-

Brigmanas, apsikrovęs rū
pesčiais, kęsdamas vargą ir 
skurdžiai gyvendamas sun
kiai susirgo širdies nusilpi-.o___ o_
mu ir reumatizmo komplika-/ (Tęsinys 5 pusi.)

uos surengime. J 
kad jau visi apie ją 
vienok to nepakanka 
ruošimą prie tos di 
miai kliudė tas para 
vų išvažiavimas. Iš 
teko patirti, kad $2 
mėjimas bus tai ti! 
na įsigijusiems kuj 
gal tik tiek ir tepi 
rinkti, kiek reiks *a 
y. $200.00. Taigi 
tiems ir susiprato! 
deracijos draugijų 
reiktų naudotis p 
galima ir sau didel 

I likti ir dar vienu 

paremti gražų tik 
las yra be galo gr; 
tasis Tėvas yn 

į „Veltui statysite 
jei savo spaudos 
Ir iš tikro, mum
atovi Ispanija, k
niekinami, bazių 
lynai ir katalik 
verčiama peleni 
sus faktai įš! 
me uždarytos, 
čios, išvaikyti 

sese 
į šaudomi, kari

dėlto, kad ten 
suprato savo 
tės: jie statė I 
pamiršo nžlaik 
dą, kuri kalb 
visais reikalais 
jos nuomonę, 1 
kos spaudos sti 
ir Ispanija, o tai
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muoi
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stojęs. Dabargi, 
dant, viskas bus 
tą darbuotę vėl 

| sti toliau. Taip 
. pradėti leisti vi 

f mėnraštis „Mt 
toms remiant 
dedant, ši Koq 
sumiaukti garb 
fc.TUau 

Augiau a 
į- širdesnio pari 

orio pašiau! 
uždaviniams 

Jėzaus šv 
lės Kongreg 
didž. gerb. 

siems yra dė. 
paramą ir nu 
jautą, parodj 

Gerb. ger 
vienuolynui a

i veliama atlai 
malonėkite g 
adresu: Sacr 

f mtery,
Brigmanas,
Second St, 1 
visus remėj 
geradarius k( 

Į džiasi kas ryl 
kiekvieno mi 
penktadienį y 
Mišios visų fe

Jėzaus šve 
! dis tepalaimii
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uo gaisro vie- 
s prižiūrėjo pa 
is. 1933 m. va 
buvo atvykęs! 
ankyti Tėvo 
j tarpu, dėl ne- 
asties, kilo ki
lki pamatų su- 
olyno rūmus; 
3 brangenybės. 
į gegužės 1 d., 
priežasties, su 
ilikusi pašiūrė 
irbininkų mie- 
is. _

įkuria naujoje 
oje
graudu buvo 
gaisrų sunai- 
ną, kurs pir- 
kvieną kelei-

akaudus smū- 
• visą kongre- 
kongregacijos 
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it pasitikėji- 

v. širdį, kuri 
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H vienuolyno ' 
gyveno kele- 
indidatų, yra 
štų, 17 kam- 
Antri namai 
ambarių, bet 
luvefsti ir jų 
ti mūriniai, 
įga skubi pi-

Vienuolyno 
visas paruoš- 
pilnai išpuoš- 
ors nedidelė, 
jis altorius į- 
:ųjų gausio- 
; kurios įdė- 
strancijas ir 
to, atminti- 

įspūdį koply-' 
izaus šv. šir- 
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ausie marmu- 
dntelis paliki- 
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kurią ugnis 

io švirkštė, o 
iu išliko svei- 
žmogus, atsi- 
plyčią ir besi- 
junta gyvenąs 
įme, bet ant- 
įsaulyje. 
diai, kurie per 
juvo be pasto
gę naujus ru
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įčiau iš naujo 
ti yra labai 
g visa, ko truk 
i trūksta ska- 
ams ir kandi- 
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trijų gaisrų 
užsimotas iš-

Visi į bendrą talką ;
Didelius darbus galima at

likti tik bendromis pastango
mis. Gyvenime matome daug 
pavyzdžių, kad bendromis 
jėgomis, bendru ir organi
zuotu veikimu galima nuveik 
ti milžiniškus darbus, štai, 
pavyzdžiui, paimkime kad ir 
bendrą Brooklyn© lietuvių 
parapijų išvažiavimą, ku
riam buvo ruoštasi bendro
mis jėgomis ir kurio pasise
kimas stebino visus. Dabar 
atėjo laikas parodyti savo 
organizuotumą kitame, vi
siems svarbiame ir bendra
me reikale, tai Lietuvių Die
nos surengime. Nežiūrint, 
kad jau visi apie ją žinome, 
vienok to nepakanka. Prisi
ruošimą prie tos dienos žy
miai kliudė tas parapijų lai
vų išvažiavimas. Iš komiteto 
teko patirti, kad $200.00 lai
mėjimas bus tai tikra dova
na Jsigijusiems kuponus, nes 
gal tik tiek ir tepavyks su
rinkti, kiek reiks atiduoti, t. 
y. $200.00. Taigi sumanes
niems ir susipratusiems Fe
deracijos draugijų nariams 
reiktų naudotis proga. Čia 
galima ir sau didelę laimę su 
tikti ir dar vienu kitu centu 
paremti gražų tikslą. O tiks
las yra be galo gražus! Šven
tasis Tėvas yra! pasakęs: 
„Veltui statysite bažnyčias, 
jei savo spaudos neturėsite.” 
Ir iš tikro, mums prieš akis 
stovi Ispanija, kur katalikai 
niekinami, bažnyčios, vienuo
lynai ir katalikų mokyklos 
verčiama pelenais. Štai, bai
sūs faktai iš Meksikos, ka
me uždarytos visos bažny
čios, išvaikyti kunigai, vier 
nuoliai, seselės; tikintieji 
šaudomi, kankinami. Vis tai 
dėlto, kad ten katalikai ne
suprato savo spaudos ver
tės: jie statė bažnyčias, bet 
pamiršo užlaikyti savo spau
dą, kuri kalba į visuomenę 
visais reikalais ir nustato 
jos nuomonę. Tik katalikiš
kos spaudos stoka Meksika 
ir Ispanija, o taipgi ir Rusija

reklama. Net tūlas žydukas 
susijaudino ta demonstraci
ja, gražiai lietuviškai už
klausė: „iš kur jūsų čia tiek 
daug užplūdo?”

Vakare vėl traukė, rinkosi 
iš parko, kalnų ir visų žaidi
mo vietų į laivus ir taip link
smai grįžo namon rainuoda
mi.

Ši ekskursija iš tikro rei
kia laikyti daugiau, negu pa
vykusią. Tačiau, kaip jau 
anksčiau sakiau, ji padarė ir 
daug nemalonumo rengė
jams, kad reikėjo tiek daug 
palikt žmonių namie. Bet 
tai buvo biaurus laivų kom
panijos „triksas/’ Kada lai
vai buvo samdomi, kompani
ja užtikrino ir į kontraktą į- 
rašė, kad — per visus tris

JĖZAUS ŠVENČ. ŠIRDIES 
VIENUOLYNAS

geradarių gyvenimo visas 
dienas.

tapo katalikų kančių šali
mis; ten paniekintas pasau
lio Atpirkėjas.

Mes, Amerikos lietuviai 
katalikai, turime daug neiš
rištų ir kaskart besikompli- 
kuojančių problemų. Mums 
itin svarbu turėti stiprią sa
vo spaudą — laikraščius. Y- 
patingai tuo žvilgsniu pras
tai stovime mes rytiečiai, tu
rėdami vos vieną savaitraštį 
„Ameriką.” Lietuvių Diena 
yra rengiama savo spaudos 
parėmimui. Taigi mūsų šven
ta pareiga yra dalyvauti to-1 laivus — galima paimti 4867 
je Lietuvių Dienoje. Katali
kų Federacijos Apskritys, 
kaip visų mūs apylinkės kat. 
draugijų, dirbančių mūsų 
Tautos ir Bažnyčios labui, 
centras, turi parodyti ypa
tingą prielankumą savo spau 
dai, savo laikraščiui. Mes su
prantame, kad kat. Federaci
jai priklausančių draugijų 
nariai ir ypatingai jų atsto
vai Federacijai, be išimties 
dalyvaus Lietuvių Dienoj. 
Bet svarbu, kad tie visi at
stovai ir nariai suprastų, jog 
yra /jų šventa priedermė pa
raginti ir savo visus šeimos 
narius ir kaimynus dalyvau
ti Lietuvių Dienoj liepos 4 d., 
Klasčiaus parke. Parodykime 
savo susipratimą ir organi
zuotumą, parodykime, kad 
gerai suprantame savo kaipo 
kataliko ir lietuvio pareigas. 
Taigi visi Federacijos Ap
skričio atstovai, atstovės ir 
draugijų nariai ruoškitės 
Lietuvių Dienai.

IŠ DIDŽIULIO LAIVŲ 
IŠVAŽIAVIMO

Birželio 21 d. visos Brook
lyn© liet, parapijos turėjo 
bendrą laivais ekskursiją į 
Bear Mountains. Tam ruoš
tasi bendromis jėgomis ilgo
ką laiką, už tai ir darbo vai
siai buvo dideli. Tikietai be
veik visi 4800 iš anksto buvo 
išparduoti. Tik likučiai rytą 
buvo parduodami prieplau
koj. Dar prieš 9 vai. rytą 
uoste žmonių buvo minios ir 
2 laivai buvo išleisti kiek 
anksčiau, nei buvo numaty
ta. Tik paskutinis sulaukė 
paskutinės publikos, kuri ta
čiau buvo labai apvilta, kai

tojai iš savo pusės turi paro
dyti prielankumą ir ne tik 
latys asmeniškai dalyvauti, 
)et taipgi atsivesti ir savo 
gimines bei draugus. Jei skai 
tytojas nedalyvaus Lietuvių 
Dienoj laike dovanų paskir
stymo, jo laimėta dovana 
pereis „Amerikai/’ Taigi už 
tai visi būtinai dalyvaukite 
ir išbandykite laimę.

keleiviai. Gi čia uoste federa
linis inspektorius įleido vos 
keliolika daugiau, negu 4100. 
Štai, kodėl tiek liko namie. 
Žinoma, rengėjai turėtų lai
vų kompaniją patraukt į tei
smą.

Kitas blogumas buvo — 
nežmoniškas žmonių kimši- 
masis. Nors pačioj pradžioj 
komitetas prašė policijos pa
galbos ir nurodė, kad ji žmo
nes turi grupėmis, sistema- 
tingai leist į uostą ir laivą, 
bet policija netikėjo, kad čia 
susirinks minia ir ramiai at
sakė: „We know,our busi- 
nes. ” O ant galo ir patys kei
kėsi, sudraskytom kelnėm 
ėjo namon... Žinoma, už tai 
nei komitetas, nei policija 
nėra kalta. Buvo daug žmo
nių, kurie alkūnes ir pečius 
surėmę stūmė ir trypė silp
nesnius. Tokiems tai visai 
gyvuliškas titulas reiktų 
duoti.

Iš viso, šis išvažiavimas 
bus pamoka ir rengėjams ir 
tvarkdariams ir žmonėms. 
Tačiau, sakysiu, 'išvažiavi
mas buvo puikus ir patenki
nantis. Dabar lauksime Lie
tuvių Dienos ir ten pasida
linsime įspūdžiais.

teto Eastern European de
partamento vadu prof. Man
ning įvesti lietuvių kalbą mi
nėtame universitete. Klubas 
išrinko Fondo komisiją iš dr. 
J. Paulonio, dr. E. Žukausko 
ir adv. K. Jurgėlos. šie taip
gi tarsis su DULR Lietuvoje. 
Manoma, kad rudenį jau bus 
lituanistikos kursas Kolum
bijos universitete, New Yor
ke.

MIRĖ

SKAITYTOJAI, 
DALYVAUKITE

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
stojęs. Dabargi, Dievui pade
dant, viskas bus daroma, kad 
tą darbuotę vėl pradėti ir tę- apie 400 — 500 žmonių liko, 
sti toliau. Taip pat žadama negavę vietos laive. Buvo
pradėti leisti visų mėgiamas daug nepasitenkinimo, pyk-
mėnraštis „Meilė. ” Katali
kams remiant ir Dievui pa
dedant, ši Kongregacija gali 
susilaukti garbingiausios at-

čio ant rengėjų. Kai kurie iš 
rengėjų bandė gauti dar vie
ną laivą, bet nepavyko. Taip 
šimtai paskiau atvykusių,

Jubiliejiniam Susiv. seime 
jis atstovaus 135 kuopą.

Visiems linkime laimingos 
kelionės ir tinkamai repre- 
zentuot ryt. valstybių kat. 
visuomenę.

APREIŠKIMO PARAPIJA

PRIŽIŪRĖKIT VAIKUS

Muz. Juozas J. Tamošaitis
Maspetho Atsimainymo V. 

Jėzaus parapijos choro va
das. Jis yra gabus meninin
kas, baigęs aukštus muzikos 
mokslus New Yorke. Dabar 
leidžia žurnalą „Nauja Mu
zika.” Jo vedamas choras 
liepos 4 d. Klasčiaus parke 
atliks dainų programą.

„Amerikos” administraci
ja susitarė su L. D. komite
tu ir nupirko visiems skaity
tojams tikietėlius, su kuriais 
skaitytojai gaus 10 c. piges
nę įžangą į parką ir dalyvaus 
$200.00 dovanų laimėjime. 
„Amerikos” administracija 
nori duoti savo skaitytojams 
privilegijų ir todėl nesigailė
jo išlaidų jų naudai. Skaity-

Birželio 22 d. Kings Coun
ty ligoninėje mirė a. a. Juo
zas Kuzmickas, 28 m. amž. 
Pašarvotas pas tėvelius, 58- 
81 Maspeth Avė., Maspeth, 
N. Y. Dideliame nuliūdime 
paliko tėvelius Ameliją ir 
Mykolą, sesutę Mariutę ir 
brolelius Antaną, Julių, Pet
rą, Vincą, Alfonsą ir Myko
lą. Laidotuvės buvo birž. 25 
d. iš Atsimainymo V. J. baž
nyčios 10 vai. rytą į šv. Jono 
kapus. Laidot. rūpinosi gra- 
borius A. J. Valantiejus.

Paminėjimas

Jau 2 metai, kaip į Ap
reiškimo parapiją atvyko 
naujas klebonas gerb. kun. 
Norbertas Pakalnis ir vika
ras kun. J. Kartavičius. Tam 
maloniam įvykiui atžymėti 
yra rengiamas parapijos pik 
nikas, kuris įvyks šį sekma
dienį, birželio 28 d. Klasčiau's 
parke, Maspethe. Visi para
pijiečiai kviečiami dalyvauti 
ir pasidžiaugti su savo dva
sios* vadais bendroj šeimoj.

*

TĖVAS BRUŽIKAS PASI
LIEKA DAR METAMS

Pranas Dulkė
Angelų parapijos 

pasižymėjęs

Muz
Karai, 

choro vadas, 
vaidinto  j as-juokdarys. Yra
suorganizavęs Brooklyn© vy
rų chorą. Jo vadovaujamas 
choras atliks dainų progra
mą Lietuvių Dienoj — liepos 
4 d., Klasčiaus parke:

RCPINASI LIETUVIŲ
KALBA KOLUMBIJOS 

UNIVERSITETE

Brooklyn© lietuvių profesi- 
jonalų klubas veda pasitari
mus su Kolumbijos universi-

Sužinojom, kad misijonie- 
rius jėzuitas Tėvas Jonas 
Bružikas pasilieka Amerikoj 
dar metams, kol kitą vasarą 
atvažiuos iš Lietuvos Tėvas 
J. Kidykas jį pavaduoti. T. 
Bružiko nuolatinis adresas 
lieka tas pat: 259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

IŠVYKO ČIKAGON

Šią savaitę atostogoms iš
vyko Maspetho kleb. kun. 
Jonas Balkūnas ir Karai. 
Angelų parap. kleb. kun. J. 
Aleksiūnas. Jie žada daly
vauti ir Čikagoj įvykstan
čiam Kat. Fed. Tarybos su
važiavime, Žurnalistų S-gos 
konferencijoj ir Susiv. sei
me.

Šiandien anksti rytą į Su
siv. jubiliejinį seimą čičagon 
išvyko SLRKA. 134 kuopos 
pirm. A. Bačiuška ir tos kuo
pos narys, „Amerikos” re
daktorius Kazys P. Vilniškis. 
K. Vilniškis dalyvaus Kat. 
Federacijos Tarybos suva
žiavime, kaipo jos narys ir 
Am. Žurnalistų Sąjungos 
konferencijoj.

Šį sekmadienį į visus virš- 
minėtus seimus išvyksta ir 
D.N.Y. Fed. Apskrities pirm, 
kun. Norbertas Pakalnis, se
nas SLRK. Amerikoj narys.

Daugiausia nelaimių su 
vaikais vasarą būna, kad jie 
žaidžia netinkamose vietose 
ir patenka po automobiliais. 
Todėl tėvų rūpesniu turėtų 
būti: kur jų vaikai bėgioja, 
žaidžia, kaip jie žaidžia. 
Jiems reikia ypač išaiškinti, 
kad nebėgtų skersai gatvę 
viduryj bloko, kad nežaistų 
ir nebėgiotų gatvėse ir nesi- 
stumdytų nuo šaligatvių. 
Parkai, žaidimo vietos ir vai 
kų aikštės yra jų saugiausia 
vieta.

N. Y. City Policijos Dept.

Vaikų benas

Apreiškimo parapija irgi 
gali didžiuotis, kad jos veiki
mas plečiasi, didėja. Štai, jau 
turime ir vaikučių puikų or
kestrą, kuris gražiai pasiro
dė laivų išvažiavime ir mo
kyklos užbaigimo programo
je. Šis benas pakviestas daly
vauti ir Lietuvių Dienoj lie
pos 4 d. Orkestras pasirodys 
tą dieną bendroj eisenoj iš 
Atsimainymo V. J. parapijos 
bažnyčios į Klasčiaus parką. 
Orkestru vadovauja kun. J. 
Kartavičius. Jo priežiūroj 
vaikučiai laiką praleidžia tin 
karnai ir vertai.

—4O>—

Mokykla baigėsi

Šį antradienį buvo graži 
parapijos mokyklos baigimo 
programa, kurią priruošė se
sutės. Malonu buvo matyt 
gražų būrį jaunuolių, bai
giančių šią mokyklą. Daugu
ma jų stos į high schools. 
Garbė tiems tėvams, kurie 
savo vaikus leidžia į parapi
jos lietuvišką, katalikišką 
mokyklą, kame jie auklėjami 
pasišventusių seselių moky
tojų.

Apsireiškimo parap. mo
kyklos vaikučiai pakviesti 
dalyvauti Lietuvių Dienoj — 
liepos 4 d. organizuotai. Jie 
ten atliks programėlę. Reik
tų, kad ir į mokyklą neinanti 
vaikučiai prisidėtų prie šios 
programos. Bendra vaikučių 
praktika įvyks trečiadienį’, 
liepos 1 d. Klasčiaus parke. 
Motinos, atveskite savo vai
kučius pasimokyti žaidimų ir 
dainų.

Muz. Jonas Jankus

Apreiškimo parapijos cho
ro vadas, pasižymėjęs chor
vedys, gabus režisierius. Tu
ri puikiai išlavintą choro an
samblį. Jo vedamas parapi
jos didžiulis choras atliks 
dainų programą Lietuvių 
Dienoj — liepos 4 d.

>

Monika Pavalkiene

Žinoma Elizabetho veikė
ja, nuoširdi „Amerikos” rė
mėja. Ji rengiasi į Lietuvos 
Dieną atvykti su visu būriu 
New Jersey biznierių ir vei
kėjų. Pas ponus Pavaikius 
(317 Second St., Elizabeth, 
N. J.) galima gauti ir $200.- 
00 dovanų paskirstymo ku
ponų).

LIEPOS - 4 - JULY
eities! Tik daugiau ištikimy
bės, daugiau atsidavimo, nuo 
širdesnio parėmimo ir kilne
snio pasiaukojimo kilniems 
uždaviniams.

Jėzaus švenč. širdies Mei
lės Kongregacijos nariai su 
didž. gerb. viršininku vi
siems yra dėkingi už gražią 
paramą ir nuoširdžią užuo
jautą, parodytą praeityje.

Gerb. geradariai aukas 
vienuolynui ar intencijas tė
veliams atlaikyti šv. Mišias 
malonėkite siųsti sekančiu 
adresu: Sacred Heart Mo
nastery, c-o Very Rev. L. S. 
Brigmanas, C.C.J., 123 No. 
Second St., Easton, Pa. Už

kad ir su tikietais, liko 
Brooklyne, kai kiti dainuo
dami plaukė iš miesto dūmų 
ir dulkių į kalnus. Buvo liūd
nas ir kartu nemalonus vaiz
das... i

Kurie išvažiavo, buvo pa
tenkinti: ant laivų puikiausi 
nuotaika; visa publika — 
vieni lietuviai; lietuviškos 
dainos, sava kalba skambėjo 
visuose laivuose. Vienas įsi
maišęs paliokutis tiek įkaito 
tarp lietuvių, kad šoko nuo 
laivo į upę... Bet kiek atvėsu- 
sį life guardsai išgriebė ir 
vėl grąžino į laivą.

Pasiekus Bear Mountains, 
nors ten ir buvo daugybė

Klasčiaus Parke, Betts ir Aves Maspeth, N. Y.
BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS APYLINKĖS CHORAI, SPORTININKAI, VAIKUČIAI 

IR SUAUGU. BUS KONTESTŲ IR DOVANŲ.

PROGRAMA PRASIDĖS NUO PAT RYTO — PAMALDOMIS BAŽNYČIOJ. PASKUI MARŠAVIMAS Į PARKĄ, 

LYDINT ORKESTRAI.

visus rėmėjus, aukotojus ir 
geradarius kongregacija mel 
džiasi kas rytą ir vakarą, o 
kiekvieno mėnesio pirmąjį 
penktadienį yra laikomos šv. 
Mišios visų bendra intencija.

Jėzaus švenčiausioji šir
dis tepalaimina aukotojų ir uanian Excursion.” Tai gera

publikos, bet lietuvių eks
kursija dominavo: kur tik 
ėjai, ten matei sėdinčius, šo
kančius, „skeitinančius,” lai
veliais plaukiančius, vis su 
lietuviškoms kepurėms, ant 
kurių buvo parašas: „Lith-

$200.09 * Dovanų -■ $200.00
KURIE IŠ ANKSTO PASIŽADĖS DALYVAUTI LIETUVIŲ DIENOJE IR IŠ RENGIMO KOMISIJOS ARBA DRAUGIJŲ GAUS KUPONUS 

— DALYVAUS $200.00 LAIMĖJIME. ĮSIGYKITE ŠIUOS KUPONUS DABAR.
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ATVESKITE VAIKUČIUS

Septintoj Lietuvių Dieno; 
. yra pakviesta ir sutiko daly

vauti visą Apreiškimo parap. 
mokykla. Vaikučiai atliks 
dainų ir žaidimų programėlę. 
Visos motinos, kurių vaiku
čiai ir nelanko Apreiškimo 
mokyklos, bet norite, kad jie 
būtų pamokyti lietuviškų 
dainelių ir žaidimų, kreipki
tės pas muz. J. Jankų (266 
No. 8th St.) ir jis nurodys, 
kada ir kur vaikučius atves
ti. Arba įsitėmykit, kad ben
dra visų praktika įvyks tre
čiadienį, liepos 1 d., Klas- 
čiaus parke. Ten juos mokys 
ir prižiūrės ponia Jankienė ir 
muz. Jankus. Nepamirškite 
atvesti vaikučių. Pradžia a- 
pie 11 vai. rytą.

ria tauta. Ir dabar jo pasiry
žimas yra darbutis tarp lie
tuvių. Nežiūrint, kad Edvar
das Amerikoje gimęs ir au
gęs, jis myli savo tėvų kalbą 
ir gana puikiai lietuviškai 
kalba.

SAUGUMO VAJUS

M. S-GOS SUSIRINKIMAS

Precinct 92
Kada pėstieji gatvėmis ei

na nesilaikydami trafiko 
šviesų taisyklių; pereidami 
gatves viduryj bloko, jie da
ro labai pavojingus bandy
mus su savo gyvybe. Perei
tai metais tokie pėstieji, ku
rie nesilaiko trafiko šviesų 
taisyklių, pablogino 55% vi
sus užmušimus pėsčiųjų. Tai 
gi apsisaugojimui nuo užmu
šimų ar sužeidimų patartina 
visuomet gatves pereit tik 
paskirtose vietose ir prisilai
kant signalų.

seveltas. Platesnių informa
cijų galite gauti, pašaukdami 
Biltmore Hotel room 451 te
lefonu Murray Hill 2-7400, 
Extension 94.

Kviečia Harold Payson, 
direktorius Roosevelto no- 
minuotojų N. Y. valstybėj.

SVARBUS POSĖDIS

Centralinio parapijų Ko
miteto posėdis įvyks šį penk
tadienį — birželio 26 d. po 
pamaldų, Apreiškimo parap. 
salėje. Visų šio komiteto na
rių dalyvavimas būtinas, ka
dangi bus svarstomi įvyku- 

i svar-sios laivų ekskursijos 
bus reikalai.

MASPETH, L. I.

išvažiavimą į Fort Salongą, 
L. I. liepos 15 d.

— Didelis maspethiečių 
skaičius nepateko ant eks
kursijos laivų birž. 21 d. Da
bar laukia komiteto nutari
mo, ką daryti su tikietais.

SCHMELINGAS NUGALĖ
JO LOUISĄ

BAIGĖ HIGH SOHOOLĘ

Moterų S-gos 29 kp. mėne- 
"sinis susirinkimas įvyko bir
želio 17 d. Atsilankė gražus 
skaičius sąjungiečių. Išklau
syta įvairūs raportai: iš Mo
terų S-gos apskr. suvažiavi
mo, iš Federacijos; išrinkta 
kdmisija surengti „Bunco 
party,” pelną paskirti įren
gimui bažnyčioj šv. Antano 
stovylos pirkimo fondui. Pa
rengimas įvyks parapijos sa
lėj. Išrinkta komisija prisi
rengti apvaikščioti savo 20 
metų jubiliejų, kuris įvyks š. 
m. spalių 1$ d.

KVIEČIA TAPTI 
7,NOMINUOTOJAIS”

de-

„Bunco”
Birželio 3 d. įvyko „Bunco 

party” J. Milukienės gra
žioj rezidencijoj. Atsilankė 
gražus būrys narių ir svečių. 
Visi smagiai pasilinksmino. 
Kuopa taria širdingą ačiū 
parems ir svečiams už atsi
lankymą. Taipgi ačiū Milu
kams už vaišingumą ir dova
nas. Pelno liko $7.50.

Rast.

New Yorko valstybės 
mokratų F. D. Rooseveltui 
nominuoti komitetas kviečia 
visuomenę prisidėti prie 
Roosevelto „Nominuotojų 
lygos.” Kiekvienos lygos na
rys turi sumokėti dolerį Roo
sevelto rinkimų kampanijai 
palaikyti. Įmokėjusieji dole
rį gauna nario liudijimą ir 
tikietą į milžinišką roosevel- 
tinių demokratų susirinki
mą, kuris įvyks į šeštadienį, 
birželio 27 d. Madison Square 
Garden arba Queensoboro 
Bowl. Susirinkime kalbą pa
sakys pats prez. F. D. Roo-I — Studentų kuopa ruošia

Žinutės
— Jau laikas registruoti 

vaikučius į lietuvių kalbos 
vasarinius kursus. Pamokos 
prasidės liepos 6 d. Pamokos 
bus tris kartus savaitėje, po 
3 vai. 
ryto), 
kietės 
N. J.

r— Kun. J. Balkūnas išvy
ko šią savaitę atostogų.

— Birž. 22 d. mirė Juozas 
Kuzmickas, palaidotas birž. 
25 d. <*.

—Liepos 12 d. šv. Vardo 
ir Altoriaus draugijos ruo
šia autobusu išvažiavimą į 
Fort Salongą, L. I.

— Į studentų $eimą va
žiuos net 9 moksleiviai su 
kun. P. Lekešium.

į dieną (9 — 12 vai. 
Kursus ves pranciš- 
sesutes iš Elizabeth,

Vieną iš žymiausių Brook- 
lyne diecezijoj katalikiškų 
mergaičių mokyklų—Bishop 
McDonald Memorial High 
School — šią savaitę baigė 3 
lietuvaitės: Frances Kadžius, 
Sofia Kazlauskas ir Elena 
Bačiuška, duktė A. Bačiuš- 
kos, SLRKA. 134 kuopos 
pirm. Jos visos yra baigę 
Apreiškimo parapijos moky
klą ir iš didelio skaičiaus 
norinčiųjų, buvo priimtos į 
katalikišką Queen of All 
Saints’ High School, iš ku
rios paskui buvo perkeltos į 
Bishop McDonald Mem. High 
School. Sofia Kazlauskas 
ėmė komercinį kursą, o E. 
Bačiuška ir F. Kadžius kla
sinį. Frances Kadžius baigė 
egzaminų diplomu su aukš
tais pažymiais. Ji mano stot 
5 universitetą ir studijuot 
chemiją.

Pereitą penktadienį New 
Yorko Yankee Stadiume sun 
kaus svorio bokso rungtynė
se buv. pasaulio bokso čem
pionas Max Schmelingas 12 
rounde nugalėjo nokautu 
nepaprastai išgarsėjusį Det
roito boksininką Joe Louisą. 
Lažybose buvo siūloma net 
10 prieš 1 už Joe Louisą. Pra 
laimėjusieji lažybas negrai 
šeštadienį Harleme išdaužė 
krautuvių langus ir apdau
žė kelis automobilius.

Max Schmelingas, nugalė
jęs Joe Louisą nokautu, da
bar turės vėl progos rungtis 
dėl pasaulio bokso čempijo- 
nato su čempijonu James 
Braddocku. Jiedviejų rung
tynės numatomos rugsėjo 
mėnesį. O Joe Louisui, tur
būt, teks rungtis su Max 
Baeru. Baeras mano, kad 
ir jis nugalėsiąs Louisą.

Didelė politinė byla Lenki
joje, Katovicuose, prasidėjo 
birželio 4 d. Kaltinamųjų 
suole 190 slaptos organizaci
jos vadovų.

RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ

Moterų S-gos 29 kp. ren
gia išvažiavimą į Forest par
ką. Išvažiavimas įvyks sek
madienį, liepos 12 d. Pradžia 
tuoj po pietų; Visi kviečiami 
dalyvauti.-

BAIGĖ KOLEGIJĄ ,

Edward LeVanda, sūnus 
Juozo LeVanda-Levandaus- 
ko, baigė keturių metų kur
są Brooklyn College ir gavo 
Dailės bakalauro (Bachelor, 
of Arts) laipsnį birželio 18 d. 
Specializavosi matematikoj 
ir fizikoj, taipgi dalinai* stu
dijavo grožės mokslą (aes
thetics). Rudenį mano stoti 
į New York universitetą stu
dijuoti skelbimų profesiją.

Erooklyniečiams jis yra 
gerai žinomas kaipo pasižy
mėjęs muzikantas. Jo pasi
šventimas muzikoje per pas
kutinius aštuonis metus, su
teikė vietiniams lietuviams 
daug malonumo ir sykiu ’da
vė progos pasirodyti kitatau
čiams, kad lietuviai gali ly
gintis kultūriškai su bet ku-

55-tas METINIS 55-tas
ŠV. JURGIO DRAUGYSTES

PIKNIKAS
ŠEŠTADIENĮ, 

Birželio-June 27 d., 1936 
Nuo 2 vai. Iki vidurnakčio

DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir 7&th St., 

Woodhaven, N. Y.

Įžanga 40 cenitų ypatai

KELRODIS: BMT Broadway Jamaica 
Line iki Elderts Lane Stoties.

Birželio 26 d., 1936 m.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BEBRY STBEET

VALANDOS: .
12—2 p. P. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STBEET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vnk.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTEB AVENUE

VALANDOS?” 

1—2 P. P. 
6—8 vai 
Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITE)

179 So. 2nd Street

VALANDOS
1—2 p. p.
6—8 vak.
Sekmadieniais susitarus
Tel. EVergreen 7-7110

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STBEET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GBAND STBEET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryte > 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublio 0-3040

ŠTAI KAIP

Pagoniška Amerika?
Komunistai galingi

Prancūzijoje
Komunistę konvencijs 
Lenkę bonai 
Dancigo pavyzdžiu

Sako, Jungtinės V 
pagoniškos, šešias 
nuošimčių amerikieči 
klauso jokiai tikybi 
tai. Bet religijų paj 
tikėjimas į Aukščiai

respublikonę ir de 
konvencijos. Abiejų 
buvo pradedamos m? 
riy. tikybų dvasinto 
domis: katalikų, pi 
žydų. Demokratų 
jos vieną sesiją pi 
negrų dvasininkai 
kratijos principai I 
žvilgių buvo išlaik 
bos.laisvė garait 
stitucijoje. Nėra vs

I
TEL Virginia 7-4499 (

BARRY P. SHALINS
(BRONIUS P. SALINSKAS)

GRABORIUS ir BAISAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kanu 
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems Nt-1t 
kalama. Kainos labai prieinamos. 'i

84'02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L !PRIE FOREST PARKWAY X ''
ZVWW'/VWWWWWWWWWWWWWWWS,

pavyzdys kitoms 
bėms, kaip reikia p 
gimtą žmogaus tiky 
cipą. Amerikos f 
kongresas ir sensta 
mi malda. Čia ir u 
tolerantinga. Mūši 
nijai yra kas pagalTel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS) 

i' GRABORIUS
A

107 (Inion Avenue, Brooklyn, N. Y.

~ Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po* 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street,

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS Ut BALSAMUOTOJAS♦

231 Bedford Avenue,

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) .
ADVOKATAS <

I

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. !
Williamsburgh Bridge Plaza ' i

VVSA/VVVVVVVVVtAAAA/WVVVVVVVVXAAA/V'v'VXAAA/
EVERGREEN 8-9770 <

IKI METU GALUI

Tel. Elizabeth 2-8661

’’AMERIKA” TIK

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKELS NAUJON VIETON, TAI YRA:

522 Bedford Ave,, Brooklyn, N. Y.
VALASDOS:

1 iki 3 ir nuo Sekmadienį:
7 — 8 vai. vakare 10 Iki 12 vai. ry

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Apkainuoja, parduoda 
ne j adomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

= TeL: STagg 2-2306

PALOCIOS SALDAINIŲ
= . KRAUTUVE
= GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirinkimas 

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. ^Kreipkitės:

J. GINKUS,
. 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
iiiiiimmiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiniimmiimiiiiiiiiimiiiiii

yV\A/WW\AAAAAAA/V\AAAAAAAA/W\AAAAA/WV*J 
; Tel.: STagg 2-7177 <’

NOTABY PUBLICTel.: STagg 2-4043

M. P. BALLAS, Ine.
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS -
660 Grand Stmt, Brooklyn, N. Y.

Kaip mažuma į 
valdyti, matome ii’ 
jos komunistę vei 
72 komunistai kr 
bet kiek streiki 
valsybėje? Supari 
vigaciją, prekybą 
nė Blmno vyri 
nebegali komun 
mento suvaldyt 
frontas” sauvali 
nespėja streik 
vienas praėjo, 
Komunistai m

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
OUBOBIUB

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' 
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

k

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

KOSULYS ” “o8
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GA8TRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina guzą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susldaruslų Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš: 

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

tinti. Dešinie 
munistams fai 
tai save žudo 
komunistais, 
ra tiltas i kon 
bininkai kairi 
kiną paprast 
Esame išval 
reakcijos pas 
munizmą —

blėdingas.

— * ----------------------------------------- ——   

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 
per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Kas tik norite padaryti didžiausį malonumą savo pažįsta
miems ir draugams, prisiųskite $1 ir jų adresą, o męs siun- 
tinėsim jiems Ameriką iki metų pabaigos. Taigi nepamirš
kite, kad nuo šiandien iki metų pabaigos „Ameriką” galit 
skaityti ir kitiems užrašyti tik už $1.
Tuojau rašykit: „Amerika,” 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AR ESI PASTEBĖJĘS TAI,
Kad žmogaus koja čeverykuose pergyvena du trečdalius 

savo gyvenimo, todėl kankinimas savęs netinkamais čeve- 
rykais, gadinimas kojų eikvoja žmogaus sveikatą.

Gydytojų pripažinta tinkamiausiais čeyerykais yra tie, 
kurie yra pasiūti iš šių odų — Kid, Kangaroo ir Calf. Žmo
gus avėdamas iš minėtų odų, tinkamos mieros kojoms če- 
verykus niekuomet nežinos — corns, callouses, bunions, ir 
daugel kitų kojų nesmagumų.

Avalinės reikale prašomi kooperuoti Milčiaus krautuvėse, 
nes čia didelis pasirinkimas visokių stalių, geros prekės, 
žemos kainos ir mandagus patarnavimas.

LIETUVIS PAS LIETUVĮ

MILCHUS SHOE SHOPS Inc.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth,
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.

197 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMEB 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

RAPOLAS KRUČAS

Fotografas
65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 

(Prieš Mount Olivet kapines) 
TeL: JTTniper 5—0259

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti i stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. 

jei norit gauti i kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Standard"

Komunistai 
savo konvenci 
ko savo kas 
denius Jungi 
bėms. Aišku, 
datas nepatel 
Rūmus. Bet k 
kimę kampani 

proga komiin 
gandai. Abi dii 
stotys užleidži 
kalboms. Ko j 
tokio laisvės 
lojimo! Ko 
jasi Amerik 
rancija, k 
Prancūzijoi 
kus, o gale 
dėl Rusijoj 
tolerancijos 

jiems reil 
medicinos d 
veikimo lak 
komunistini 
sakoma, di 
užtektinai 
kartų, bet 1 
tos tą virvę

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Mes Išvalome Garo Boile

rius oru už 92.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
VVMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adreeuo 
damf: • • ■

SAVAGE & PLATZ 
994 MADISON ST., 

BROOKLYN. N. T.
Tel.: GLenmore 5-8733

Lenkų b 
puolė. Jai 
biržoje jie 
pinigų m 
pasikeitus 
ta atsiliep 
leistos par 
vob vyriau 
kurių obl 
Wall Strec




